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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งหัวข้อการศึกษาวิจยั ออกเป็ นประเด็นต่าง ๆ ที่สาํ คัญที่
เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยมีหวั ข้อที่
ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ดังนี้
1. การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.1 ประวัติความเป็ นมาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.2 การบริ หารการศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
1.3 ประวัติโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
2. แนวคิดและหลักการบริ หารงานบุคคล
2.1 ความหมาย
และความสําคัญของการบริ หารงานบุคคล
2.2 หลักการ
และกระบวนการบริ หารงานบุคคล
2.3
ขอบข่ายการบริ หารงานบุคคล
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจยั ในประเทศ
3.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
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1. การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
1.1 ประวัติความเป็ นมาโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา

การศึกษาของพระสงฆ์ไทยแต่เดิมนั้น คือ ตัง่ แต่สมัยสุ โขทัย ได้จดั การศึกษาโดยเน้นการเรี ยนรู ้
ตามพระไตรปิ ฎก โดยการยึดถือพุทธพจน์เป็ นสําคัญ และจุดมุ่งหมายของการศึกษาในตอนแรกก็เพื่อให้
พระภิกษุสามเณรมีความรู ้ในคําสอนที่ถูกต้อง และให้มีความประพฤติที่ดีงาม เพื่อช่วยรักษา เผยแพร่
พระพุทธศาสนาต่อไป การศึกษาในสมัยนั้นจะใช้แบบเรี ยนหรื อตําราที่แต่งโดยพระผูเ้ ป็ นปราชญ์ ราช
บัณฑิต เพื่ออธิ บายพระไตรปิ ฎกให้เข้าใจง่ายขึ้น นัน่ ก็คือการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม
การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เริ่ มต้นจามมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 ที่วดั มหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎ์ เป็ น
สถาบันการศึกษาของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2439 ที่วดั บวรนิเวศวิหาร เป็ นสถาบันการศึกษาของพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตนิกาย ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัย
นี้ได้เปิ ดให้พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมและวิชาชีพชั้นสู ง
ต่อมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จดั ตั้งโรงเรี ยน บาลีมธั ยมศึกษา โดยมีการ
จัดการเรี ยนการสอน บาลี นักธรรมโดยรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 เข้ามาศึกษา
และต่อมาในปี พ.ศ. 2507 แม่กองบาลีสนามหลวง พระธรรมปั ญญาบดี ได้จดั ตั้งคณะกรรมการปรับปรุ ง
หลักสู ตรการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลีข้ ึนใหม่ มีวชิ าบาลี วิชาธรรม และวิชาทางโลก เรี ยกว่า
“บาลีศึกษาและปริ ยตั ิธรรมศึกษา ” เพราะคณะสงฆ์เกรงว่าการศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่ อมลงจากความ
นิยมเรี ยน โรงเรี ยนบาลีวสิ ามัญศึกษา
ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรี ยกโรงเรี ยนแห่งนี้ใหม่ตามความเห็นชอบของคณะสงฆ์วา่ “โรงเรี ยนบาลี
วิสามัญศึกษา” โรงเรี ยนบาลีวสิ ามัญศึกษาได้ทาํ การเปิ ดสอน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 และ เมื่อศึกษาจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากการะทรวงศึกษาธิ การด้วย
ขณะเดียวกัน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ได้ยนื่ เรื่ องขอให้พระภิกษุ สามเณร ได้มีโรงเรี ยน
ประเภทที่เหมาะสมและถูกต้อง ต่อกระทรวงศึกษาธิ การและกรมการศาสนา ซึ่ งมีความเห็นร่ วมกันว่าควร
จะตั้งโรงเรี ยนสนองความต้องการของพระภิกษุสามเณรให้ได้เรี ยนทั้งวิชาธรรม และวิชาสามัญควบคู่กนั
ไป โดยให้กระทรวงศึกษาธิ การสอบเอง กระทรวงศึกษาธิ การเห็นชอบจึงได้ต้ งั คณะกรรมการขึ้น โดยมี
นาย จรู ญ วงศ์สายันห์ อธิ บดีกรมวิชาการในขณะนั้น เป็ นประธานและคณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทน
จาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผูแ้ ทนจากมหามกุฏราชวิทยาลัย และผูแ้ ทนกรมการศาสนา ยกร่ าง
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ระเบียบหลักสู ตร วิธีการวัดผลในระดับชั้น ป. 7 ม.ศ.3 ม.ศ. 5 โดยให้ชื่อโรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา”

1.2. การบริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา

ตามระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่ งกําหนดการบริ หารการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั้งด้านหลักเกณฑ์
และวิธีการ ขอจัดตั้งโรงเรี ยน รวมถึงการคัดเลือกคณะครู และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เป็ นต้น ส่ วนหลักสู ต รของ
โรงเรี ยนเป็ นหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมี 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย ,
คณิ ตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , สังคมศาสตร์ , ศาสนาและวัฒนธรรม , สุ ขศึกษา, ศิลปะ, การงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ และมีวชิ าพระปริ ยตั ิธรรม ประกอบด้วย วิชาภาษาบาลี และวิชาธรรม
วินยั
ในการดําเนินการในการบริ หารการศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษานั้นจะอยูภ่ ายใต้การ
สนับสนุนและการส่ งเสริ มจากสภาการศึกษาของคณะสงฆ์ กรมการศาสนาและสํานักงานศึกษาธิการของ
จังหวัด และกลุ่มโรงเรี ยน ในการที่จะช่วยกันในการสนับสนุนและส่ งเสริ มวิชาการแก่พระภิกษุ สามเณร
การศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็ นผูด้ ูแล
รับผิดชอบ
และได้กาํ หนดหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไว้ในกองพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ.2546 โดยได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซ้ ึงขึ้นตรงต่อสํานัก
นายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ปี พ.ศ.2545 ไว้ดงั นี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย คณะสงฆ์ กําหนด วิทยฐานะผูส้ าํ เร็ จวิชาการพระพุทธศาสนา
ทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. สนองงาน ประสานงานและสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์
3. กําหนดนโยบายและมาตรการในการให้การคุม้ ครองพระพุทธศาสนาโดยการเสนอแนวทาง
ต่างๆ
4. ดูแล รักษา ทํานุบาํ รุ งและส่ งเสริ มศาสนสถาน และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
5. ดูแล รักษาจัดการศาสนสมบัติกลาง
6. พัฒนา ปรับปรุ ง ดูแลพุทธมณฑลให้เป็ นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา
7. ปฏิบตั ิงานและสนับสนุนร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. พัฒนาความรู ้คู่คุณธรรม โดยการส่ งเสริ มการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
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9. ปฏิบตั ิอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรื อตามกระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมายสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจะมีหน่วยงานทั้งหมด 5 หน่วยงาน คือ กองพุทธศาสนศึกษา กองพุทธศาสน
สถานสํานักงานพุทธมณฑล สํานักงานศาสนสมบัติ สํานักงานเลขาธิ การมหาเถรสมาคมคณะกรรมการ
การศึกษาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จะมีอาํ นาจหน้าที่ในการกําหนดจัดสรรเงินอุดหนุน
กําหนดนโยบายและแผนเพื่อพัฒนาโรงเรี ยน วินิจฉัยคําร้องทุกข์ของผูร้ ับใบอนุญาต ควบคุมดูแลการจัด
การศึกษาให้เป็ นไปตามพระธรรมวินยั ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรี ยน รวมถึงแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ (พระมหาสุ วรรณ กระแสเทพ.2545)

1.3 ประวัติโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

การจัดกลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งขั้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง
กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิ การเมื่อปี
พ.ศ.2535 จังหวัดเชียงรายในครั้งนั้นได้ถูกจัดเข้าสังกัดในกลุ่มที่ 8 ซึ่ งมีจงั หวัดต่าง ๆ ที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ คือ
เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย โดยมีพระมหาสุ วฒั น์สุวฒฺฑโน (พระ
ครู สิริธรรมานุศาสตร์ ) ผูจ้ ดั การโรงเรี ยนเชตุพน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็ นประธานกลุ่มที่ 8
ต่อมาปี พ .ศ.2544 ได้จดั กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมขึ้นมาใหม่โดยทางสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดเชียงรายจากที่เคยสังกัดกลุ่มที่ 8 จึงได้มาอยูใ่ นกลุ่มที่ 6 ซึ่ งมีสาํ นักงาน
อยูท่ ี่ อ.ห้างฉัตร จ.ลําปาง มีพระสุ ภาพ โสภณป�ฺ โญ ครู ใหญ่โรงเรี ยนเชตวันศึกษา อ.ลอง
จ.แพร่ เป็ นประธานกลุ่มที่ 6 และมีผเู ้ ปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาดํารงตําแหน่งประธานกลุ่มจังหวัด (กลุ่ม
ร.ร. พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ข้อมูลสารสนเทศ.2549)
ปั จจุบนั กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายมีพระครู พิธานพิพฒั น
คุณ เป็ นประธานกลุ่ม และพระครู พิพิฒน์กลั ยาณกิจ เป็ นรองประธานฝ่ ายวิชาการ และพระครู สิริสันตยา
กร เป็ นรองประธานฝ่ ายกิจกรรม สํานักงานตั้งอยูท่ ี่โรงเรี ยนเวียงชัยพิทยา ต .เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
กาจัดตั้งกลุ่มโรงเรี ยนมีวตั ถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อเป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดการศึกษาให้กบั
พระภิกษุ สามเณร และเป็ นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ( กลุ่มโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
จังหวัดเชียงราย, 2555)
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2. แนวคิดและหลักการบริหารงานบุคคล
2.1 ความหมายและความสํ าคัญของการบริหารงานบุคคล

ความหมายของการบริ หารงานบุคคล โดยทัว่ ไปนั้นได้มีนกั วิชาการหลายท่านที่ให้ความหมายใน
บริ บทที่คล้ายและแตกต่างกัน แต่โดยภาพรวมจะเป็ นการให้ความหมายในการมองถึงประโยชน์ในการนํา
งานวิชาการไปใช้ ดังจะเห็นได้จากการให้ความหมายของนักวิชาการต่อไปนี้
สักริ นทร์ อยูผ่ อ่ ง (2553) กล่าวถึงการบริ หารงานบุคคล หมายถึง การบริ หารงานบุคคลเป็ นการ
บริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้คนให้เหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงค์ และตามความต้องการของ
หน่วยงาน เป็ นภารกิจของผูบ้ ริ หารทุกคนที่มุ่งปฏิบตั ิในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อให้ปัจจัยด้าน
บุคคลขององค์การเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตลอดเวลา ซึ่งส่ งผลสําเร็ จต่อเป้ าหมายของ
หน่วยงาน
หวน พินธุ พนั ธ์ (2549) ให้ความหมายของการบริ หารงานบุคลากรว่า หมายถึง เป็ นการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับบุคคล เริ่ มตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาทํางานหรื อมาเป็ นครู การจัดบุคคลเข้าทํางาน
การบํารุ งรักษา และการสร้างเสริ มกําลังใจในการทํางาน การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน และการจัด
บุคคลให้พน้ จากงาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2546) การบริ หารงานบุคคลหมายถึงภารกิจของผูบ้ ริ หารทุกคนและของ
ผูช้ าํ นาญการด้านบุคลากรโดยเฉพาะที่มุ่งปฏิบตั ิในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับงานบุคลากรเพื่อให้ปัจจัย
ด้านบุคคลขององค์การเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตลอดเวลาที่จะส่ งผลสําเร็ จต่อ
เป้ าหมายขององค์การ
สมาน อัศวภูมิ (2545) กล่าวสรุ ปไว้วา่ การบริ หารงานบุคคล หมายถึง การจัดและดําเนินการ
เกี่ยวกับการวางนโยบายด้านบุคลากร การสรรหาบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถให้เพียงพอในการ
ดําเนินงานขององค์การ การบํารุ งรักษาส่ งเสริ ม และพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้สามารถปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุผลสําเร็ จตามความมุ่งหมายขององค์การ
วิจิตร ศรี สอ้าน (2528) ให้ความหมายของการบริ หารงานบุคคลคือการให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของหน่ายงานโดยหน่วยงานสามารถดึงดูดธํารงรักษาและ
พัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้พึงพอใจที่จะปฏิบตั ิงานให้กบั องค์การนานที่สุดที่จะนานได้
ริ ดดี่ (Reddy, 2004) ให้ความหมายการบริ หารงานบุคคลไว้วา่ การจัดการบุคลากร คือ ขั้นตอน
ของการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมที่มีประสิ ทธิ ภาพและการใช้บุคลากร มีวธิ ี เครื่ องมือ และเทคนิค
การออกแบบ และใช้การธํารงรักษาให้แก่บุคลากร แทนการใช้เป็ นแรงงาน
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บีช (Beach, 1970) ได้ให้ความหมายของการบริ หารงานบุคคลคือการวางนโยบายการกําหนด
แผนการเลือกสรรการฝึ กอบรมการกําหนดสิ่ งตอบแทนต่างๆการจัดอัตรากําลังการเสริ มสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานการเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ ตลอดการสร้างมนุษยสัมพันธ์และบรรยากาศที่ดีในการทํางานใน
องค์การ
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ การบริ หารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผบู ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบุคคลขององค์การ ร่ วมกันใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการสรรหาคัดเลือกและการบรรจุ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบตั ิงานในองค์การ การพัฒนาให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ การ
ประเมินผลงาน การจ่ายค่าตอบแทน พร้อมทั้งการธํารงรักษา และการจัดบุคคลให้พน้ จากงาน เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ความสํ าคัญของการบริหารงานบุคคล
ความสําคัญของการบริ หารงานบุคคลโดยทัว่ ไปนั้นได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้อธิ บาย
ความสําคัญของการบริ หารงานบุคคลที่คล้ายและแตกต่างกันดังนี้
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548) กล่าวว่า การจัดการเกี่ยวกับบุคคลเป็ นสิ่ งสําคัญมาก เพราะคนเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการพัฒนางานพัฒนาองค์การ ตลอดไปจนถึงการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
องค์กรทุกองค์กรล้วนแต่มุ่งแสวงหามาตรการในการนําทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานขององค์กร โดยกล่าวได้วา่ ความสําเร็ จและความเจริ ญก้าวหน้า
ขององค์กร มีผลมาจากการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและมีคุณค่าเสมอดังนั้นหน้าที่ที่สาํ คัญอย่าง
หนึ่งของผูบ้ ริ หาร คือการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อชักจูงให้บุคคล
เหล่านั้นทํางานอย่างกระตือรื อร้น ทุ่มเทกําลังกายใจอย่างเต็มความสามารในการทํางาน อันจะก่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพที่จะสร้างงานให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปรับปรุ ง
และรักษาทรัพยากรมนุษย์ซ่ ึ งมีความรู ้ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้อยูก่ บั องค์กรได้นานที่สุด และสามารถ
ปฏิบตั ิงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด กล่าวได้วา่ การจัดการเกี่ยวกับบุคคล หรื อบริ หารงานบุคคล เป็ นหัวใจ
ของการบริ หารงาน ดังนั้นไม่วา่ หน่วยงานประเภทใดหากบริ หารงานบุคคลบกพร่ องหน่วยงานนั้นจะ
เจริ ญก้าวหน้าได้ยาก เพราะเหตุวา่ บุคคลเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานผลงานจะดีจะเสี ยจึงอยูท่ ี่บุคคลที่ทาํ งานนั้น ถ้า
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานขวัญไม่ดี ไม่มีกาํ ลังใจ ไม่มีสมรรถภาพผลงานก็จะบกพร่ อง แต่ถา้
การบริ หารงานบุคคลที่ได้รับความสําเร็ จทุกฝ่ ายก็จะร่ วมมือกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2547) ให้ทศั นะเกี่ยวกับ ความสําคัญของการบริ หารงานบุคลากรว่า ทุก
หน่วยงานอยากได้คนเก่ง และคนดีเข้ามาร่ วมงานทุกหน่วยงานอยากพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สูงขึ้นและ
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ทุกหน่วยงานต้องการดูแลและรักษาไว้ซ่ ึ งคนเก่ง คนดีให้อยูก่ บั หน่วยงานนาน ๆ เพื่อประสิ ทธิ ภาพของ
หน่วยงาน
ธัญญา ผลอนันต์ ( 2546) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่
นอกเหนือจากด้านองค์กรแล้ว ยังมีผลต่อด้านบุคลากรตลอดจนสังคมส่ วนรวมด้วยซึ่ งได้อธิ บายถึงสําคัญ
ไว้ในแต่ละ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านบุคลากร ช่วยให้พนักงานในองค์การได้คน้ พบศักยภาพของตนเอง และได้พฒั นาตนเอง
ให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่มีความผาสุ ก และความพึงพอใจในงาน
เกิดความก้าวหน้าสามารถทํางานที่ให้ผลการดําเนินการที่ดีมีประสิ ทธิ ผล
2) ด้านองค์กร ช่วยพัฒนาองค์กรพนักงานที่มีคุณภาพก็จะดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการตาม
แนวทางที่ผนู ้ าํ ระดับสู งวางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ผล ทําให้เกิดผลการดําเนินงานที่เป็ นเลิศทั้งด้านบริ การและ
การผลิตสิ นค้า องค์กรก็ยอ่ มจะเจริ ญก้าวหน้ามีความมัน่ คงและขยายงานออกไปได้ดว้ ยดี
3) ด้านสังคม ช่วยเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์กรซึ่ งเป็ นหน่วย
หนึ่งของสังคมเจริ ญก้าวหน้าและมัน่ คงดี ก็ส่งผลไปถึงสังคมโดยรวมด้วยเมื่อพนักงานได้พฒั นาตน เอง
จนมีความสามารถหารายได้มาช่วยให้ครอบครัวมัน่ คงก็ส่งผลดีต่อชุมชน
ดังนั้นความสําคัญของการบริ หารงานบุคคลข้างต้นจึงสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ช่วยให้องค์กรสามารถมีแนวทางในการแสวงหาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ เข้ามาทํางาน
ในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานขององค์กร เพื่อให้
องค์กรมีความเจริ ญก้าวหน้า และบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2. ช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น เพื่อเป็ นการดูแลและ
รักษาคนดี คนเก่งที่มีความรู ้ความสามารถให้ทาํ งานในองค์กรนาน ๆ เพื่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
3. ช่วยให้พนักงานในองค์กรได้คน้ พบศักยภาพของตนเอง และได้พฒั นาตนเองให้มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ สามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ช่วยส่ งเสริ มความมัน่ คงให้แก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์กรซึ่ งเป็ นหน่วยหนึ่งของสังคมมี
ความเจริ ญก้าวหน้า ก็ส่งผลไปถึงสังคมด้วย
สรุ ปได้วา่ บุค ลากรในหน่วยงานนั้นถือได้วา่ เป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดเพราะจะทําให้งานดําเนิ นไป
ประสบกับความสําเร็ จหรื อล้มเหลวก็ได้เพราะบุคคลเป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรในการบริ หารต่างๆเช่นเงินวัสดุ
อุปกรณ์และการจัดการถ้าหน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถรักษาธํารงไว้ดึงดูดให้เขา
เหล่านั้นปฏิบตั ิงานให้กบั หน่วยงานได้นานที่สุดแล้วคิดว่าหน่วยงานนั้นจะต้องมีประสิ ทธิภาพและมีความ
เจริ ญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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2.2 หลักการและกระบวนการบริหารงานบุคคล

เมื่อได้มีการกําหนดนโยบายเป็ นแนวทางกว้างๆในการบริ หารงานด้านบุคคลแล้วต่อไปก็ควรจะ
กําหนดรายละเอียดสําหรับนําไปใช้ในการปฏิบตั ิซ่ ึ งหลักการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้
การกําหนดหลักการบริ หารงานบุคคลโดยทัว่ ไปควรกําหนดไว้ดงั นี้ (สมัย สว่างวงษ์.2550)
1) มีความเป็ นธรรมในเรื่ องอัตราค่าจ้างชัว่ โมงการทํางานและสภาพงาน (Working conditions)
2) แจ้งให้พนักงานได้รู้ข่าวคราวความเป็ นไปต่างๆในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้ส่วนเสี ยทั้ง
นายจ้างและฝ่ ายลูกจ้างเป็ นการบริ หารงานแบบระบบเปิ ด (Open – management system) อย่าง
เหมาะสม
3) ทําให้คนงานมีความรู ้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การ (Self – value oriented
and accountability) ความเป็ นกันเองกับพนักงานจ่ายค่าจ้างและค่าแรงโดยยึดถือความสามารถต้องถือ
ว่าพนักงานมีความสามารถด้วยกันทุกคน
จากหลักทัว่ ไปดังกล่าวสามารถจําแนกรายละเอียดเป็ นแนวทางสําคัญ
12 ประการในการ
จัดระบบบริ หารงานบุคคลคือ
1) หลักความเสมอภาคโดยยึดหลักการเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีความสามารถทุกคนมาสมัครเข้าทํางาน
โดยไม่กีดกัน
2) หลักความสามารถยึดถือความรู ้ความสามารถหลักคุณวุฒิเป็ นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคลเข้า
ทํางานรวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนตําแหน่ง
3) หลักความมัน่ คงยึดหลักการปฏิบตั ิงานระยะยาวรวมทั้งการยึดหลักเหตุผลเมื่อมีปัญหาในการ
ทํางาน
4) หลักความเป็ นธรรมทางการเมืองยึดหลักการปฏิบตั ิงานให้บงั เกิดผลดีไม่ให้ความสําคัญกับฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึ่งโดยเฉพาะ
5) หลักการพัฒนายึดหลักการให้ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย์โดยการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรการให้ความรู ้การอบรมมีการจัดระบบนิเทศและการตรวจตราการปฏิบตั ิงานที่ดี เพื่อให้เกิดความ
เจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
6) หลักความเหมาะสม ยึดหลักการใช้คนให้เหมาะสมกับงานโดยการแต่งตั้งหรื อมอบหมายงาน
ที่เหมาะสมกับความสามารถ
7) หลักความยุติธรรมยึดหลักคุณธรรมไม่ให้ความสําคัญกับพรรคพวกมีการกําหนดค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพของงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะไม่เอาเปรี ยบ
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8) หลักสวัสดิการยึดหลักการบริ การเพื่อเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากรมีการจัดสถานที่
ทํางานให้ถูกสุ ขลักษณะการรักษาสุ ขภาพความปลอดภัย
9) หลักเสริ มสร้างได้แก่ยดึ หลักการเสริ มสร้างจริ ยธรรมและคุณภาพทั้งในการป้ องกันการกระทํา
ผิดวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
10) หลักมนุษยสัมพันธ์ การให้ความสําคัญกับสังคม มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานด้วยกัน เพื่อการเสริ มสร้างบรรยากาศในการทํางาน
11) หลักประสิ ทธิ ภาพ ยึดหลักการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการ
ทํางานโดยเน้นในด้านการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
12) หลักการศึกษาวิจยั และพัฒนา ยึดหลักการพัฒนาปรับปรุ งองค์การให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถอยูร่ อดได้ ระบบการบริ หารที่ดีจาํ เป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อจะได้นาํ
เทคนิควิทยาการต่างๆ มาพัฒนาการบริ หารงานบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ๆขึ้นไป
กระบวนการบริ หารงานบุคคล
พนัส หันนาคินทร์ (2542) ได้เสนอกระบวนการบริ หารประกอบด้วย 4 ขั้นคือการวางแผนงาน
การจัดรู ปงานการดําเนินงานและการประเมินผลงานขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นนี้จาํ เป็ นต้องมีความซํ้าซ้อนกันอยู่
ในตัวเช่นเราจะต้องวางแผนเพื่อจัดรู ปงานรวมทั้งการประเมินการจัดรู ปงานที่ได้ทาํ ไปแล้วตามระยะเวลา
หรื อเมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการจัดรู ปงานก็ตามขั้นตอนทั้ง 4โดยสังเขปคือ
1) ขั้นตอนการวางแผน (Planning) เป็ นการคาดคะเนถึงสิ่ งที่จะทําต่อไปตามระยะเวลาหรื อตาม
ลักษณะของกิจกรรมที่จะต้องทําเพื่อ ให้บรรลุถึงจุดหมายที่ได้กาํ หนดไว้ โดยพิจารณาถึงกําลังคนและ
กําลังเงินที่มีอยูห่ รื อคาดว่าจะมี ดังนั้น ในขั้นวางแผนจึงมีองค์ประกอบที่จะต้องมาพิจารณา คือ จุดหมาย
หรื อเป้ าหมายขององค์การหรื อของหน่วยงาน กําลังคนซึ่ งจะต้องพิจารณาทั้งปริ มาณและคุณภาพ ทั้งที่มี
อยูแ่ ล้วหรื อจะหามาให้ครบตามความต้องการที่จะดําเนินงานและกําลังงานที่จาํ เป็ นต้องใช้ รวมทั้งการ
จัดทํางบประมาณเพื่อการใช้จ่ายตามลักษณะและความจําเป็ นของหน่วยงานแต่ละหน่วยในองค์การนั้นๆ
สิ่ งที่จาํ เป็ นอย่างสู งในการวางแผนใดๆก็ตาม คือ ข่าวสารหรื อข้อมูลที่ตรงต่อเรื่ องที่เราจะทําในปัจจุบนั
เราคงยอมรับความสําคัญของข่าวสารข้อมูลเพื่อนํามาประกอบการตัดสิ นใจที่จะวางแผนข้อมูลที่ได้มานั้น
อาจจะเป็ นข้อมูลดิบ ( Primary source) ข้อมูลประเภทนี้ เราคงจะต้องมาสรุ ปลงเป็ นแนวความคิดหรื อ
เป็ นการสร้างมโนทัศน์ซ่ ึ งจะถูกต้องเพียงใดก็ยอ่ มขึ้นกับทั้งปริ มาณและคุณภาพของข้อมูลว่า เชื่อถือได้มี
ปริ มาณที่จะทําให้เราสรุ ปได้อย่างแน่นนอนเพียงใด
ข้อมูลอีกประเภทหนึ่งคือข้อมูลที่ผา่ นการแปลความหมายของคนอื่นมาแล้วหรื อเป็ นการบอกเล่า
จากคนอื่นอีกต่อหนึ่ง (Secondary source) ข้อมูลประเภทนี้ทาํ ให้เราเข้าใจเรื่ องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นและมาก
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ขึ้นแต่ขอ้ เสี ยคือบางทีเราอาจตกเป็ นเหยือ่ ของข่าวสารเหล่านั้นโดยเหตุน้ ี ถึงจะเป็ นข่าวสารที่ผา่ นการสรุ ป
จากแหล่งข่าวมาแล้ว เราก็จาํ เป็ นจะต้องตรวจสอบความตรงของข่าวสารที่ได้รับอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกัน
การนําแผนไปใช้ในทางปฏิบตั ิ (Implementation) แผนทุกแผนจะเป็ นเพียงกองกระดาษหากไม่มี
มาตรการที่จะนําแผนเหล่านั้นไปใช้ทางปฏิบตั ิ ดังนั้นในการวางแผนจึงต้องคํานึงอยูเ่ สมอว่า จะนําไปใช้
ในทางปฏิบตั ิได้อย่างไร จะต้องพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมเพียงใดเพราะสภาพแวดล้อมบางอย่างเรา
สามารถเอาชนะได้ บางอย่างทําได้ยาก ถ้าจําเป็ นจะต้องทําจะเลือกทางไหน ในบางแห่งคนงานท้องถิ่นมี
นิสัยที่เรี ยกได้วา่ ถ้าเงินไม่หมดจะยังไม่มาทํางาน เมื่อเป็ นเช่นนี้จะใช้คนท้องถิ่นได้ขนาดไหนหรื อจะมา
ใช้คนจากท้องถิ่นอื่นอาจจะมีความขยันกว่าแต่จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเรื่ องที่พกั เพิ่มขึ้นเพียงใดลักษณะพิเศษ
เหล่านี้มกั จะไม่เดินตามกฎหรื อข้อบังคับ ดังนั้น ในการวางแผนจึงต้องมองให้ซ้ ึงลงไปถึงรายละเอียด
ต่างๆ จนกว่าจะเกิดผลเป็ นแนวทางสําหรับนําแผนไปใช้ในการปฏิบตั ิจริ งๆ แผนงานที่ได้วางไว้ถึงแม้จะ
รอบคอบสักเพียงไรโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ งก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ การแก้ปัญหาใน
กรณี น้ ี คือ การมีแผนสํารองโดย ตั้งสมมุติฐานว่า หากเหตุการณ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังควรจะใช้แผน
อะไรต่อไปหรื อในการจัดทําแผนงานนั้นควรให้มีความอ่อนตัวสามารถที่จะปรับปรุ งแผนงานที่ใช้อยูเ่ ดิม
ได้ทนั ที การที่จะบอกได้วา่ ควรจะปรับแผนหรื อไม่ก็ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาดูวา่ การปฏิบตั ิที่ผา่ นมา
เป็ นไปตามจุดหมายขององค์การเพียงไร หากต้องเปลี่ยนแผนก็จะต้องคิดต่อไปถึงคนปฏิบตั ิตามแผนด้วย
ว่า ควรจะเปลี่ยนหรื อปรับปรุ งให้เหมาะกับแผนที่จะใช้ใหม่เพียงใด
2) ขั้นจัดรู ปงาน ( Organizing ) หมายถึง การจัดแบ่งงานขององค์การออกเป็ นส่ วนๆ ตาม
ภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิมุ่งตรงต่อจุดหมายขององค์การแต่ละส่ วน ที่แบ่งออกไปนั้นจะต้องมีลกั ษณะที่
สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การได้อย่างมีเอกภาพ เช่น การแบ่งงานของบริ ษทั ออกเป็ นฝ่ าย
ต่างๆ เช่น ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายขาย ทั้งนี้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ขอบเขตและภารกิจของบริ ษทั นั้นๆ เป็ น
หลักในการจัดรู ปงานนั้นมีขอ้ ควรสังเกต คือ
(1) แต่ละหน่วยงานจะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของหน่วยนั้นอย่างชัดเจนเช่นการจัดทํา
พรรณนางาน (Job Description ) ไว้เป็ นคู่มือการปฏิบตั ิงานปั ญหาเรื่ องนี้ คือ งานบางอย่างระบุชดั
ตายตัวได้ลาํ บากเพราะอาจจะมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม จึงมักจะมีความขัดแย้งกันอยูเ่ สมอว่าเป็ นงานของ
ฝ่ ายใดแน่ การประชุมชี้แจงให้เข้าใจกันจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทํา การมีรายละเอียดไปให้อย่างเดียวยังไม่พอ
เพราะการตีความของคนเราอาจจะแตกต่างกันด้วยปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล แม้แต่การใช้ภาษาก็ตาม
(2) ควรจะต้องทําแผนผังแสดงสายงานไว้อย่างชัดเจน ในกรณี น้ ีหากเป็ นองค์การเอกเทศ
ก็ไม่สู้จะมีปัญหาแต่ถา้ มีสาขาเกิดขึ้น การจะเขียนแผนผังแสดงสายงานให้ครอบคลุมทั้งหมดอาจจะทําได้
ยากในกระดาษแผ่นเดียว เพราะยิง่ มากสาขาขึ้นลักษณะของงานก็จะ เป็ น 3 มิติ จึงไม่สามารถเขียนลงบน
แผ่นกระดาษที่มี 2 มิติได้อย่างชัดเจน นอกจากจะมีการชี้แจงให้เป็ นที่ประจักษ์ในแผนผังแสดงรู ปงานนั้น
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ก็จะต้องแสดงสายงานบังคับบัญชาและสายงานที่เป็ นที่ปรึ กษาหรื อทําหน้าที่ประสานงานอาจจะมีสายงาน
อีกแบบหนึ่ง คือ สายงานเฉพาะกิจที่จดั ขึ้นเพื่อช่วยเหลือก็ได้
(3) เมื่อแบ่งงานให้ไปรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายสิ่ งที่จะต้องติดตามไป
ด้วยคืออํานาจในการสั่งการภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายข้อควรระวังคือเมื่อมอบ
อํานาจให้แล้วผูบ้ ริ หารก็ไม่ควรจะเข้าไปยุง่ กับกิจการภายในขอบเขตงานที่มอบให้ไปมิฉะนั้นการ
ปกครองบังคับบัญชาในหน่วยงานย่อยก็จะขาดความเป็ นเอกภาพแต่ท้ งั นี้ไม่ได้หมายความว่าผูบ้ ริ หารจะ
ไม่ยอมรับทราบความเป็ นไปในหน่วยงานนั้นเลยการใช้มาตรการบางอย่างควบคุมเช่นการประชุมหัวหน้า
หน่วยงานย่อยการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานด้วยวิธีการต่างๆก็ควรจะจัดให้มีข้ ึนเพื่อป้ องกันการ
ดําเนินงานที่อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นทั้งนี้รวมถึงความผิดพลาดอันเกิดจากการปกครองบุคลากรในความ
รับผิดชอบด้วย
(4) วิธีการดําเนินชีวติ ของคนในสังคม ซึ่งบางทีเรี ยกว่าวัฒนธรรมนั้นก็ควรจะนําเข้ามา
พิจารณาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การด้วย เช่น ในแต่ละองค์การก็มกั จะมีการจับกลุ่มเป็ นการภายใน
เช่น คนที่จบมาจากสถาบันเดียวกัน กลุ่มที่มีความสนใจบางอย่างร่ วมกัน กลุ่มเหล่านี้บางทีเรี ยกว่า
องค์การอรู ปนัย (Informal Organization) หน้าที่ของผูบ้ ริ หารต่อกลุ่มเหล่านี้คือ จะทําอย่างไรจึงจะใช้
ประโยชน์จากกลุ่มเหล่านี้ให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์การไม่สร้างความเสี ยหายหรื อก่อให้เกิดการหย่อน
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารที่จะต้องมองโครงสร้างของรู ปงานที่จดั ขึ้นให้เห็น
อย่างชัดแจ้งและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนั้นมีความจําเป็ นมากกว่าที่จะเห็น แต่เพียงแผนผัง
จัดรู ปงานเท่านั้น ยิง่ ผูบ้ ริ หารมองได้ลึกมากเท่าไร ความสามารถที่จะดําเนินงานรวมทั้งการปรับปรุ งงานก็
ยิง่ จะแจ่มแจ้งมากขึ้นเท่านั้น
3) ขั้นดําเนินงาน ( Executing ) ในการดําเนินงานนั้นอาจจะต้องมีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นใน
ขณะเดียวกัน และสิ่ งที่จะกล่าวต่อไปนี้ขอได้โปรดอย่าเข้าใจว่าเป็ นขั้นตอนย่อยในขั้นการดําเนินงาน ให้
นึกถึงแต่เพียงว่า เป็ นองค์ประกอบที่อยูใ่ นขั้นการดําเนินงานเท่านั้นองค์ประกอบเหล่านี้ คือ
(1) การสัง่ การ ( Directing ) เป็ นกิจกรรมที่ผบู ้ ริ หารชี้นาํ หรื อสัง่ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ดําเนินงานไปสู่ จุดหมายที่ตอ้ งการ มีผเู ้ ปรี ยบไว้วา่ การสั่งการมีลกั ษณะเป็ นการปลดปล่อยอํานาจที่มีอยูส่ ่ ง
ถ่ายไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวจนเกิดเป็ นงานขึ้นและเนื่องจากการสั่งการใดๆ
ออกไปนั้นผูส้ ่งั จะต้องแลเห็นผลที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าว่าจะเป็ นไปทางใด ควรจะสั่งหรื อไม่ควรซึ่ งก็จะต้อง
นํามาพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงแม้วา่ บางครั้งอาจจะเป็ นงานประจํา แต่ผบู ้ ริ หารจะ ต้องคํานึงถึงจังหวะ
และโอกาสที่จะสัง่ การอยูด่ ว้ ยในบางตําราพยายามหลีกเลี่ยงคําว่า สัง่ การ เพราะดูจะเป็ นเผด็จการ
เนื่องจากผูร้ ับคําสั่งไม่มีสิทธิ จะโต้แย้ง บางทีจึงเลี่ยงไปใช้คาํ ว่า กระตุน้ (Motivate) หรื อเร้า (Stimulate)
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แต่จะใช้คาํ ใดก็ตาม ความหมายก็คือ การกําหนดให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามความคิดอันได้ผา่ นการ
พิจารณาถึงผลได้ผลเสี ยจากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว
ดังนั้น ในการสั่งการให้มีการปฏิบตั ิผสู ้ ่งั จึงต้องดูขีดความสามารถของผูร้ ับคําสั่งเช่นภาษาที่ใช้
โดยเฉพาะที่เป็ นภาษาทางเทคนิคของงานนั้น ๆ บางครั้งเราพบว่า การสั่งการของเราไม่ได้รับการ
ตอบสนองทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูร้ ับคําสั่งเข้าใจคําสั่งไม่ดีพอ ซึ่งอาจจะเป็ นไปได้วา่ ไม่เข้าใจจริ งๆ แล้วไม่
กล้าถามให้เข้าใจหรื ออาจจะพยายามเข้าใจผิดเพือ่ หลีกเลียงการกระทํา ดังนั้น ในการสั่งการก็จะต้องมีการ
ทําความเข้าใจว่า เจตนารมณ์ของผูส้ ่งั กับความเข้าใจของผูร้ ับตรงกันยิง่ ผูส้ ่งั มีความฉลาดหรื อ
ประสบการณ์สูงกว่าผูร้ ับคําสัง่ มากเพียงใด ความคลาดเคลื่อนจากสิ่ งที่ผสู ้ ัง่ คิดว่าน่าจะเป็ นก็มากขึ้นเพียง
นั้น ทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้คือ การวางพื้นฐานความเข้าใจกันเสี ยก่อนโดยเฉพาะถ้าเป็ นเรื่ องใหม่สาํ หรับ
ผูร้ ับคําสั่ง คําสั่งอาจจะเป็ นลายลักษณ์หรื อเป็ นวาจาก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั เรื่ องที่จะสั่งว่า มีความสําคัญเพียงใด
ต้องการความรวดเร็ วเพียงใด มีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิซบั ซ้อนหรื อจะต้อง
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานข้างเคียงเพียงใดจะต้องมีการเก็บเป็ นหลักฐานสําหรับอ้างอิงเพียงใดหรื อมีความ
ห่างไกลระหว่างผูส้ ง่ั กับผูร้ ับคําสัง่ เพียงใด เป็ นต้น
ในการสั่งด้วยวาจาอาจจะใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการขอร้อง ขอความร่ วมมือ ถามความสมัครใจ เป็ น
ต้น จะใช้เทคนิคใดๆ ก็ตามผูบ้ ริ หารจะต้องแน่ใจเสี ยก่อนว่าจะได้รับการตอบสนองในทางที่ตอ้ งการ
มิฉะนั้น ก็จะไม่เกิดผลตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ เช่น ปฏิเสธการขอร้องเพราะถือว่าไม่ได้สั่ง ผูเ้ ขียนเชื่อว่า ถ้า
ขวัญหรื อนํ้าใจในการทํางาน (Morale) ของผูป้ ฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับสู งมีความศรัทธาในตัวหัวหน้างาน
อยูด่ ว้ ยแล้ว การใช้การขอร้องจะทําให้ผรู ้ ับคําสัง่ ทําด้วยความเต็มใจสามารถหวังผลได้อย่างสู งและรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีภายในหน่วยงานได้อย่างดีดว้ ย
(2) การควบคุมงาน (Controlling) เป็ นกระบวนการติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินงานว่า เป็ นไปตามแผนงานที่ได้กาํ หนดไว้เพียงใด การควบคุมงานจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องการทํา
อยูต่ ลอดเวลา หากมีความเบี่ยงเบนไปจากแผนงานที่กาํ หนดไว้ก็จาํ เป็ นจะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขการ
ปฏิบตั ิงานหรื ออาจเป็ นไปได้วา่ อาจจะต้องหันกลับมาพิจารณาแผนงานอีกครั้งหนึ่งก็เป็ นได้
การควบคุมงานแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การควบคุมทางตรง เช่น ไปตรวจดูวา่ การทํางาน
เป็ นไปอย่างไร อีกวิธีหนึ่งเป็ นการควบคุมทางอ้อม เช่น การให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามห้วง
ระยะเวลาหรื อควบคุมงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน เป็ นต้น
(3) การประสานงาน (Coordinating) ในกระบวนการดําเนินงานนั้นผูบ้ ริ หารจะต้องดู
ว่างานทุกประเภทดําเนินไปอย่างสอด คล้องและ ประสานกัน มีความก้าวหน้าไปตามขั้นตอนตามที่ได้
วางแผนไว้ โดยเหตุน้ ีจึงอาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เจตนารมณ์ของการประสานงานก็เพื่อก่อให้เกิดความ
เป็ นเอกภาพในการดําเนินงานนัน่ เองและมีความหมายต่อไปว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาคนหนึ่งจะอยูใ่ ต้บงั คับ
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บัญชาของหัวหน้าระดับสู งขึ้นตามสายงานบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพียงคนเดียว การสั่งการก็ไม่ควรมี
การข้ามขั้นกัน
อุปสรรคสําคัญในการประสานงาน คือ ความรู ้สึกว่า งานที่เกิดขึ้นได้น้ นั ไม่ใช่ฝีมือของตัวคน
เดียวจําต้องพึ่งพาคนอื่น ทําให้ตวั เองรู ้สึกว่า มีความสําคัญน้อยลง ความรู ้สึกเช่นนี้เป็ นอันตรายต่อองค์การ
เป็ นอย่างมาก เพราะจะทําให้เกิดการทํางานตามใจตัวเองเพื่อหน่วยงานหรื อเพื่อตนเองโดยเฉพาะหาก
ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ผูบ้ ริ หารจะต้องรี บตรวจสอบดูวา่ ขวัญในการทํางานตกตํ่าลงเพียงใด การ
ทํางานที่ดีน้ นั ควรจะอยูภ่ ายในบรรยากาศที่ทุกคนทําเพื่อส่ วนรวมและส่ วนรวมก็จะต้องช่วยแต่ละคนให้
สามารถทํางานได้ดีที่สุดเพื่อบรรลุถึงจุดหมายขององค์การให้ได้ ปั ญหาที่เกิดขึ้นบางทีเกิดจากความ
ขัดแย้งด้วยเหตุ ผลส่ วนตัว เช่น ความอิจฉาที่คนหนึ่งทํางานได้ดีกว่า ได้รับคําชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชา
มากกว่าหรื อแม้แต่เพราะไม่ชอบหน้า ไม่ชอบบุคลิกภาพของกันและกันก็ได้สิ่งที่ตามมาก็คือการจับ
จุดอ่อนของคนที่เราไม่ชอบ แทนที่จะขัดแย้งเรื่ องงานกลายเป็ นความขัดแย้งเป็ นส่ วนตัวแทนที่องค์การจะ
ใช้งานจากคนเหล่านี้ได้เต็มที่กลับจะต้องหย่อนพลังลงไป เพราะความไม่ร่วมมือและที่เลวที่สุดก็คือ
กลายเป็ นหนอนบ่อนไส้ขององค์การไปโดยไม่รู้ตวั ผูบ้ ริ หารไม่ควรจะยอมรับการทํางานที่ขา้ มขั้นตอน
ถึงแม้วา่ จะทําให้งานเร็ วขึ้นก็ตามเพราะหากปล่อยไป การลัดวงจรจะเกิดขึ้น ทําให้การจัดรู ปงานที่ได้
กําหนดไว้แทบจะหมดความหมายไปโดยสิ้ นเชิง การทํางานต่อไปก็จะไม่เป็ นระบบ ในที่สุดที่จะต้อง
เดือดร้อนก็คือ ตัวผูบ้ ริ หารเองที่จะต้องคอยแก้ปัญหาที่ตวั เองปล่อยปละละเลยมาตั้งแต่แรก
(1) การสื่ อสาร (Communication) เป็ นกระบวนการที่คนสองฝ่ ายสามารถส่ งและรับสารซึ่ งกัน
และกันได้อย่างตรงตามเจตนารมณ์ที่ตอ้ งการ ความจริ งความสามารถในการส่ งและรับสารซึ่ งกันและกัน
นั้น มีความจําเป็ นอยูท่ ุกขั้นตอนในการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะเป็ นขั้นวางแผนหรื อขั้นใดก็ตาม หากไม่
สามารถพูดกันหรื อเขียนให้กนั รู ้เรื่ องได้แล้วงานต่างๆ ก็จะไม่สามารถดําเนินไปได้ตามจุดหมายที่ตอ้ งการ
ในการสื่ อสารนั้นเราใช้การพูดเป็ นส่ วนใหญ่องค์ประกอบสําคัญในการพูด คือ คําพูดและความหมายคําที่
ใช้น้ าํ เสี ยงและสี หน้า (FacialExpression) รวมทั้งท่าทางอันประกอบด้วยมารยาทในการพูดด้วย
อุปสรรคที่มกั จะพบอยูเ่ สมอ คือการตีความหมายคําพูดไม่ตรงกัน เพราะประสบการณ์ที่มีมาแต่เดิมอาจจะ
แตกต่างกันการใช้ภาษาที่ผฟู ้ ังไม่คุน้ หูแต่ก็ไม่กล้าถามเพราะกลัวจะถูกหาว่าโง่หรื อคิดเอาเองว่า คง
หมายความเช่นนั้นเช่นนี้การเปล่งเสี ยงอาจจะไม่ชดั โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารที่สูงอายุ ซึ่งอวัยวะสําหรับเปล่ง
เสี ยงอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่เต็มที่หรื อเสี ยงเบาจนแทบจะไม่ได้ยนิ ว่าพูดอะไร เมื่อได้รับการทักท้วง เช่น
บอกว่าได้ยนิ ไม่ชดั ก็โกรธ นํ้าเสี ยงทําให้ความรู ้สึกของผูฟ้ ังเปลี่ยนได้ อาจจะเปลี่ยนไปในทํานองเห็นใจ
หรื อโกรธก็ตามที เช่น คนที่ไม่ชินกับเสี ยงกระด้างเมื่อพบกับผูบ้ งั คับบัญชาที่เสี ยงกระด้างความรู ้สึกที่ไม่ดี
ก็ยอ่ มจะเกิดขึ้น ส่ วนการแสดงออกทางสี หน้า ซึ่ งความจริ งมักจะแสดงออกทางตามากกว่าในเมื่อความ
คิดเห็นขัดแย้งกันสิ่ งที่จะต้องระวังให้มาก คือ ความพยายามไม่ให้มีพิรุธที่ดวงตา ผูบ้ ริ หารบางท่านเมื่อ
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จําเป็ นจะต้องสนทนากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่แน่ใจว่าอาจจะต้องมีความคิดเห็นขัดแย้งกันก็จะใช้แว่นตาสี
ทึบเพื่อป้ องกันไม่ให้อีกฝ่ ายหนึ่งเห็นแววตา เพราะการแสดงอารมณ์โกรธออกมาอย่างชัดแจ้งนั้นทําให้
เสี ยผูใ้ หญ่ได้ง่ายๆ การฟังก็มีส่วนสําคัญในการสื่ อสารเช่นเดียวกันเพราะผูฟ้ ังอาจจะแปลความหมายของ
คําที่พดู หรื อเขียนแตกต่างกัน เช่น คําว่า ค่านิยมอาจจะหมายถึง ความยึดมัน่ ในคุณค่าใดคุณค่าหนึ่งที่ได้
ผ่านการกลัน่ กรองมาแล้วอย่างรอบคอบ หรื ออาจจะหมายเพียงสิ่ งที่เรานิยมชมชอบโดยไม่ได้นึกถึงคุณค่า
อันแท้จริ งยิง่ คําพูดนั้นมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมมากขึ้นเท่าไร โอกาสที่จะแปลความหมายต่างกันก็มีมาก
ขึ้นเท่านั้น
4) ขั้นประเมินผลงาน (Evaluating) ทุกระยะของกระบวนการบริ หารควรจะมีการประเมินผล
ของการกระทําที่ได้ผา่ นไปแล้วว่า สามารถบรรลุจุดหมายที่ได้กาํ หนดไว้เพียงใดด้วยคุณภาพสู งตํ่าเพียงไร
หลักสําคัญของการประเมินผลงานจะต้องยึดจุดหมายขององค์การเป็ นหลัก ไม่วา่ จะเป็ นงานของ
หน่วยงานย่อยแล้วจะต้องคํานึงถึงอยูเ่ สมอว่า จุดหมายเหล่านั้นจะต้องมุ่งตรงต่อจุดหมายของหน่วยงาน
ใหญ่หรื อขององค์การ ดังนั้น ยิง่ จุดหมายมีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรมมากเท่าไรก็ยง่ิ สามารถประเมินผลงาน
ได้แน่นอนเท่านั้นการประเมินผลงานอาจแบ่งเป็ นระยะๆในการดําเนินงานได้ 2 ประการ คือ
(1) การประเมินผลงานตามห้วงเวลาที่กาํ หนดไว้ (Formative Evaluation) การ
ประเมินในลักษณะนี้เป็ นการประเมินผลงานหลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานไประยะหนึ่ง เมื่อผลการประเมิน
ปรากฏว่า เป็ นไปตามแผนงานก็ดาํ เนินงานต่อไปได้ หากไม่เป็ นไปตามแผนงานก็อาจจะต้องมีการ
ปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิงานหรื ออาจจะมีการพิจารณาปรับปรุ งแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ น
จริ ง
มองอีกแง่หนึ่ง การประเมินผลงานในลักษณะนี้อาจจะเป็ นการประเมินส่ วนย่อยขององค์การเพื่อ
ใช้เป็ นรากฐานในการที่จะสรุ ปเป็ นผลงานส่ วนรวมขององค์การก็ได้
(2) การประเมินผลงานเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ (Summative Evaluation) เช่นเมื่อสิ้ นปี
ทั้งนี้เพื่อจะดูวา่ เป็ นภาพรวมผลงานที่ทาํ ไปในระยะ 1 ปี นั้น ได้รับผลสําเร็ จตามจุดหมายเพียงใด
ข้อสังเกตในการบริ หารงานบุคคล
1) ในแต่ละขั้นย่อมถือเป็ นการปฏิบตั ิงานอย่างหนึ่งจึงอาจจะมีข้นั ย่อยอยูใ่ นขั้น
ใหญ่ กล่าวคือ ในขั้นวางแผนอาจจะต้องมีการวางแผนเพื่อจัดรู ปงานไปจนถึงวางแผนเพื่อการประเมินผล
งาน
2) ขั้นประเมินผลงานควรจะเป็ นตัวบ่งชี้ถึงประสิ ทธิ ผลของงานที่ได้ทาํ ไว้แล้ว
เช่น ในระยะ 1 ปี ว่าประสบความสําเร็ จตามแผนที่ได้กาํ หนดไว้ อันเกิดจากจุดหมายและนโยบายของ
องค์การเพียงใด หากได้รับผลสําเร็ จก็มีทางเลือกต่อไปว่า จะดําเนินไปแบบเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ ึน
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หรื อจะขยายงานให้ใหญ่ข้ ึน เมื่อตัดสิ นใจได้วา่ จะเลือกทําประการใดแล้วก็จะต้องเริ่ มต้นวางแผนใหม่
อาจจะเป็ นการปรับแผนหรื อขยายแผนย่อยทั้งนี้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั จุดหมายและนโยบายที่สร้างขึ้นมาใหม่
3) ทุกขั้นตอนในการดําเนินงาน กล่าวคือ ขั้นวางแผนจนถึงขั้นประเมินผลงานก็
จะต้องได้รับการประเมิน ดังนั้น จึงอาจจะต้องมีการประเมินผลงานทั้งตัวแผน วิธีการแผนรวมทั้งการนํา
แผนไปใช้ในทางปฏิบตั ิและแม้แต่ข้นั ประเมินผลงานก็ควรจะได้รับการประเมินว่า มีความเที่ยงตรง
เพียงใด มีขอ้ บกพร่ องตรงไหนและวิธีการประเมินนั้นเป็ นที่เข้าใจกันทั้งผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมิน
เพียงใด

2.3 ขอบข่ ายการบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายของการบริ หารงานบุคคลนั้นอยูท่ ี่บริ บทของนักวิชากรแต่ละท่านว่าจะกําหนดขอบข่าย
ในบริ บทใด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมรวมถึงให้สามารถปฏิบตั ิได้ครอบคลุมงานบุคคลในที่น้ นั ๆ มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ขอบข่ายงานบุคคลที่สอดคล้องและแตกต่างกัน สรุ ปได้ดงั นี้
จอห์นเอ็ม (John M. Ivancevich.2004) ได้อธิ บายถึงขอบข่ายการบริ หารงานบุคคลไว้ดงั นี้
1. การสรรหา
คือ กิจกรรมในเรื่ องการสร้างโอกาสให้ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
การวางแผนบุคลากร การวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน การสรรหา และการคัดเลือก
2. การ
ให้ค่า ตอบแทนบุคลากร คือ หน้าที่ในเรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และให้
ค่าตอบแทนในการทํางาน การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน ผลประโยชน์และบริ การต่างๆ
3. การพัฒนาบุคลากร
คือ หน้าที่ในเรื่ องการฝึ กอบรมและพัฒนา การวางแผนอาชีพ และ
วินยั
4. การเก็บรักษาบุคลากร
คือ หน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบในเรื่ องแรงงานสัมพันธ์ การเจรจา
ต่อรอง ความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและการประเมินผล
5. การให้พน้ จากงาน
คือ เป็ นวาระสุ ดท้ายเมื่อพนักงานปฏิบตั ิมาถึงระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งในชีวติ การทํางาน ของพนักงานเช่น การลาออก เกษียณอายุ เลิกจ้าง เสี ยชีวติ
ฟลิปโป (Flippo.1984) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการบริ หารงานบุคคลโดยให้ขอบข่ายการ
บริ หารงานบุคคลไว้ดงั นี้
1. การสรรหาบุคลากร
คือ กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูส้ มัครงานที่มี
ความสามารถเข้ามาทํางานในองค์การ กระบวนการนี้จะเริ่ มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าทํางานและสิ้ นสุ ด
เมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์การ การสรรหาจึงเป็ นศูนย์รวมของผูส้ มัครงานเพื่อดําเนินการคัดเลือก
เป็ นพนักงานใหม่ต่อไป
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2. การพัฒนาบุคลากร
คือ การดําเนินการเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มีคุณภาพประสบความสําเร็ จเป็ นที่น่าพอใจแก่องค์การ การจะบรรลุผลการ
พัฒนาบุคคลดังกล่าว คือการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม
3. การให้ค่าตอบแทน คือ รางวัลผลตอบแทนที่เป็ นเงินที่หน่วยงานจ่ายให้กบั พนักงาน
ของตนเอง
4. การรวมพลัง
คือ การระดมสรรพกําลังบุคคลที่มีอยูใ่ นองค์การให้เกิดความรู ้สึกร่ วม
แรงร่ วมใจกันทํางานอย่างแท้จริ ง มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์การให้เจริ ญก้าวหน้าและ
เติบโตไปอย่างมัน่ คง
5. การธํารงรักษา
คือ การที่องค์การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งป้ องกัน พัฒนาและแก้ไขความ
ไม่ปลอดภัยทางด้านกายและจิตที่อาจเกิดขึ้นในการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาให้เขา
สามารถปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การด้วยความปลอดภัยและสุ ขใจเป็ นประโยชน์ต่อองค์การให้นานที่สุด
6. การให้พน้ จากงาน
คือ การที่บุคลากรพ้นจากตําแหน่งหน้าที่การงานและหมดสิ ทธิที่
จะได้รับเงินเดือนของหน่วยงานตลอดไป
วิราวรรณ รพีพิศาล (2554) ได้อธิ บายถึงขอบข่ายการบริ หารงานบุคคล ไว้ดงั นี้
1. การวางแผนบุคลากร คือ การ
วางแผน สรรหา และจูงใจบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ และ มี ประสบการณ์เข้ามาร่ วมปฎิบตั ิงาน โดยหน่วยงานด้านนี้ตอ้ งรู ้ และเข้าใจถึง
กลุ่มเป้ าหมายที่องค์การต้องการ เพือ่ ให้เข้ามาร่ วมงานด้วยความเหมาะสมต่อไป
2. การพัฒนาบุคลากร คือ การมุ่งเสริ มสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพ และมี
ประสิ ทธิ ภาพพร้อมที่จะปฏิบตั ิภารกิจได้ทุกสถานการณ์ แม้วา่ จะต้องเผชิญกับปั ญหาอุปสรรคที่
ยากลําบาก
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน คือ หน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งที่จะต้อง
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร
4. การให้ค่าตอบแทน คือ เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
และมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กร ที่องค์กรพึงให้กบั บุคลากรในการปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร เพื่อ
สร้างขวัญและกําลังใจ
สมคิด บางโม (2548) ได้ศึกษาหลักการบริ หารงานบุคคล โดยให้ขอบข่ายงาน การบริ หารงาน
บุคคลไว้ดงั นี้ 1. การวางแผนบุคลากร คือ กระบวนการตัดสิ นใจเพื่อคาดคะเนแนวโน้มด้านบุคลากรใน
อนาคต การวางแผน บุคลากรจึงเป็ นรากฐานของการจัดองค์การ เช่น การสรรหา การสัง่ การ การควบคุม
ทรัพยากรบุคคล
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2. การสรรหาและคัดเลือก คือ กระบวนการในการกระตุน้ และจูงใจบุคคลที่มีความรู้และ
ความสามารถเหมาะสมให้มาสมัคร งานในตําแหน่งว่างที่รับสมัคร และกลัน่ กรองเพื่อเลือกผูส้ มัครที่มี
ความเหมาะสมที่สุดเข้าทํางานกับองค์การ
3. การธํารงรักษา คือ การบํารุ งรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้อยูท่ าํ งานกับองค์การ
ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้
4. การประเมินผล คือ เป็ นเครื่ องมือที่มีความสําคัญสําหรับผูบ้ ริ หาร ที่สามารถใช้เพื่อการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน และเพื่อการประเมินคุณค่าของทรัพยา กรบุคคลแต่ละรายในด้าน
การปฏิบตั ิงานโดยจะทําการประเมินทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
5. การพัฒนา คือ การ เพือ่ เพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถที่เพียงพอให้กบั บุคลากรที่จะ
ทํางานที่ได้รับมอบหมาย
6. การให้พน้ จากงาน คือ การดําเนินงานขององค์การในการให้บุคลากรออกจากงาน โดย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การออกจากงานด้วยความสมัครใจ เช่น การลาออก การเกษียณอายุ
และการออกจากงานโดยไม่สมัครใจ เช่น การไล่ออก การเลิกจ้าง
ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ (2546) ได้อธิ บายขอบข่ายกระบวนการบริ หารงานบุคคลไว้ดงั นี้
1.
การสรรหา คือ กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูส้ มัครงานที่มีความสามารถเข้า
มาทํางานในองค์การ เริ่ มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าทํางานและสิ้ นสุ ดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานใน
องค์การ 2. การ
ประเมิน ผลงาน คือ กระบวนการในการประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานโดยอาศัย
หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคติใด ๆ เพื่อดําเนินการตัดสิ นใจ วินิจฉัย ปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม
และพัฒนาพนักงาน ให้มีคุณภาพมากขึ้น
3.
การพัฒนา คือ กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น ทําให้ตวั บุคคลและองค์การมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ หรื อกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. การธํารงรักษา คือ การรักษาคนดีมีความสามารถให้อยูท่ าํ งานให้นานที่สุด ซึ่งอาจจะ
รักษาด้วยการให้ค่าตอบแทน หรื อการสร้างขวัญกําลังใจใจการทํางาน
5. การให้ออกจากงาน คือ การให้บุคลากรพ้นสภาพจากทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
เนื่องจากการเกษียณอายุ การประสบอุบตั ิเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ หรื อการเลื่อนตําแหน่ง
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สรุปขอบข่ ายงานบุคคล
ขอบข่าย

ฟลิปโป
(1984)

จอห์นเอ็ม
(2004)

ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ สมคิด บางโม วิราวรรณ รพีพิศาล
(2546)
(2548)
(2554)

1. การวางแผนกําลังคน
2. การสรรหาบุคลากร
























3. การคัดเลือกบุคลากร
4. การปฐมนิเทศ
บุคลากร
5. การประเมินผลงาน
ของบุคลากร
6. การพัฒนาบุคลากร





7. การให้ค่าตอบแทน







8. การสร้างแรงจูงใจ
9. การรวมพลัง



10. การธํารงรักษา









11. การให้พน้ จากงาน









จากการให้ขอบข่ายการบริ หารงานบุคคลทั้งหมดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษางานบุคคล
ใน 6 ด้านดังต่อไปนี้
1. การสรรหาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
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3. การประเมินผลงาน
4. การให้ค่าตอบแทน
5. การธํารงรักษา
6. การให้พน้ จากงาน

1. การสรรหาบุคลากร
ความหมายของการสรรหาบุคลากร (Recruitment)
การสรรหาบุคลากร คือ กิจกรรมในเรื่ องการสร้างโอกาสให้ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน การ
(John M.
วางแผนบุคลากร การวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน การสรรหา และการคัดเลือก
Ivancevich.2004)
การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูส้ มัครงานที่มีความสามารถเข้ามา
ทํางานในองค์การ กระบวนการนี้จะเริ่ มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าทํางานและสิ้ นสุ ดเมื่อบุคคลได้มา
สมัครงานในองค์การ การสรรหาจึงเป็ นศูนย์รวมของผูส้ มัครงานเพื่อดําเนินการคัดเลือกเป็ นพนักงานใหม่
ต่อไป (Flippo.1984)
การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการในการแสวงหาบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์การ
รวมถึงกระบวนการกลัน่ กรอง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับตําแหน่งในการทํางาน และจูงใจให้มีผสู ้ มัครงานใน
ตําแหน่งต่าง ๆ ที่องค์การเปิ ดรับสมัคร (สราวรรณ์ เรื องกัลป์ ปวงศ์. 2552)
การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการในการกระตุน้ และจูงใจบุคคลที่มีความรู ้และความสามารถ
เหมาะสมให้มาสมัครงานในตําแหน่งว่างที่รับสมัคร และกลัน่ กรองเพื่อเลือกผูส้ มัครที่มีความเหมาะสม
ที่สุดเข้าทํางานกับองค์การ (สมคิด บางโม. 2548)
การสรรหาบุคลากร คือ การค้นหาบุคคลต่างๆที่มีความสามารถในการที่จะมาสมัครงานใน
ตําแหน่งที่วา่ งอยูภ่ ายในองค์การหรื อคาดว่าจะว่างในอนาคตข้างหน้าเพื่อตําแหน่งที่ตอ้ งการการสรรหาจึง
เป็ นการดําเนินงานในกิจกรรมหลายๆอย่างที่หน่วยงานได้จดั ทําขึ้นเพื่อจะจูงใจผูส้ มัครที่มีความรู ้
ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่หน่วยงานต้องการให้เข้ามาทํางานเพื่อช่วยให้หน่วยงานประ
ความสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (ธงชัย สันติวงษ์. 2546)
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การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูส้ มัครงานที่มีความสามารถเข้ามา
ทํางานในองค์การ เริ่ มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าทํางานและสิ้ นสุ ดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์การ
(ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์. 2546)
การสรรหา (Recruitment) คือกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผูส้ มัครงานที่มี
ความสามารถเข้ามาทํางานในองค์การ กระบวนการนี้จะเริ่ มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าทํางานและสิ้ นสุ ด
เมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์การการสรรหาจึงเป็ นศูนย์รวมของผูส้ มัครงานเพื่อดําเนินการคัดเลือก
เป็ นพนักงานใหม่ต่อไป (พยอม วงศ์สารศรี . 2540)
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการวางแผนในการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหน่งในการทํางานเข้า
มาทํางานในองค์กร โดยเปิ ดโอกาสการสมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน และในกระบวนการในการ
สรรหาบุคลากรมีการสรรหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระบวนการนี้จะเริ่ มตั้งแต่การสรรหาคนเข้า
ทํางาน และสิ้ นสุ ดเมื่อบุคคลได้มาสมัครงานในองค์กร การสรรหาจึงเป็ นศูนย์รวมของผูส้ มัครงาน เพื่อ
ดําเนินการคัดเลือกเป็ นพนักงานใหม่ต่อไป
ความสํ าคัญของการสรรหาบุคลากร
การสรรหาบุคลากร เป็ นกิจกรรมที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดึงดูดบุคลากรที่มีความรู ้มี
ความสามารถ และมีความสนใจทั้งที่อยูภ่ ายในหรื อภายนอกองค์การให้มาสมัครเข้าทํางานกับองค์การทํา
ให้องค์การมีโอกาสได้คดั เลือกผูท้ ี่มีความรู ้มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับตําแหน่งงานของ
องค์การมากที่สุด ดังนั้นการสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงต้องมุ่งเน้นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ในการที่จะสรรหาให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่ง งานขององค์การอย่างแท้จริ งดังนั้น
องค์การต้องเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีความสามารถและทักษะที่ตรงกับคุณลักษณะที่องค์การต้องการสนใจมา
สมัครเข้าทํางานกับองค์การมากๆซึ่ งทําให้องค์การมีโอกาสคัดเลือกได้มากเพื่อบรรจุผทู ้ ี่มีความเหมาะสม
เข้าทํางานในองค์การต่อไป (วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2551)
วิธีการสรรหา(Recruiting Methods) วิธีการในการสรรหานี้เราอาจเรี ยกว่าช่องทางการสรรหาก็
ได้โดยแบ่งวิธีการสรรหาบุคลากรออกเป็ น 2 วิธี ดังนี้ (จอมพงศ์ มงคลวนิช. 2554)
1. วิธีการสรรหาบุคคลจากแหล่งภายใน (Internal Recruiting Methods) เช่น
1.1 การปิ ดประกาศและการเปลี่ยนงาน เป็ นวิธีการภายในสําหรับการสรรหาบุคคลโดย
การปิ ดประกาศในสถานที่ที่พนักงานของหน่วยงานรู ้เห็นได้ชดั เจน และให้เวลานานพอสมควร
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1.2 ระเบียบบันทึกทักษะพนักงาน โดยหน่วยงานมักจะมีแฟ้ มประวัติพนักงานที่ระบุถึง
ทักษะที่พนักงานแต่ละคนมี หรื อได้รับการพัฒนาฝึ กอบรมเพิ่มเติมโดยมีแนวทางในการสรรหาบุคลากร
ภายในองค์กร ดังนี้
- การเลื่อนตําแหน่ง (Promotions) โดยการเลื่อนตําแหน่งถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งมีการพยากรณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับตําแหน่งที่จะว่างลงในอนาคต มีการประเมิน
คุณสมบัติและความพร้อมของกําลังคนในสายงานไว้อย่างเป็ นระบบอยูแ่ ล้ว
- การโอนและการย้ายที่ทาํ งาน (Transfers and Relocation) เป็ นวิธีการหนึ่งในการ
สรรหาคนภายในองค์การ การย้ายถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มีทศั นคติที่
กว้าง ซึ่ งเป็ นการเตรี ยมคนก่อนจะเลื่อนตําแหน่งวิธีหนึ่ง
- การหมุนเวียนสลับตําแหน่ง (Job Rotation) การโอนหรื อย้ายเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ตําแหน่งหน้าที่เป็ นเวลานาน ๆ แต่การหมุนเวียนตําแหน่งมีลกั ษณะที่เป็ นเรื่ องชัว่ คราวและสามารถเกิดขึ้น
ต่อเนื่องหลายวาระในช่วงเวลาสั้น ๆ
- การจ้างหรื อกลับเข้ามาทํางานใหม่ (Rehires and Recalls) มักจะใช้กบั หน่วยงานที่มี
ลักษณะชัว่ คราว ทํางานตามฤดูกาล ทํางานตามอุปสงค์อุปทานของสิ นค้าหรื อบริ การในตลาดดังนั้นความ
ต้องการกําลังคนจึงมีความไม่แน่นอน
- เส้นทางอาชีพ (Career Paths) เป็ นแผนด้านกําลังคนชนิดหนึ่งที่กาํ หนดล่วงหน้าหรื อ
ติดตามดูความเคลื่อนไหวของผูป้ ฏิบตั ิงานในโครงสร้างการทํางานหรื อตําแหน่งของหน่วยงาน โดย
เส้นทางอาชีพมีรูปแบบที่สาํ คัญ คือ Traditional Career Paths (เส้นทางในสายอาชีพที่เคยใช้กนั มาแต่
ก่อน) และ Innovative Career Paths (เส้นทางใหม่ตามแบบวิธีการที่มีลกั ษณะการสรรสร้าง)
- ระบบอาวุโส (Seniority Systems) ในหน่วยงานหลายแห่งมีการนําเอาเกณฑ์เรื่ อง
อาวุโสเข้ามาพิจารณาการเลื่อนตําแหน่งและการโยกย้ายตําแหน่งงาน
2. วิธีการสรรหาบุคลากรภายนอกองค์การ (External Recruiting Methods) เช่น
2.1 การปิ ดประกาศและการเปลี่ยนงาน เป็ นวิธีการสําหรับการสรรหาบุคคลโดยการปิ ด
ประกาศในสถานที่ที่พนักงานของหน่วยงานรู ้เห็นได้ชดั เจน และให้เวลานานพอสมควร
2.2 ใช้วทิ ยุและโทรทัศน์ เป็ นสื่ อโฆษณาหาคนให้มาสมัครซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู งมาก
และปกติไม่นิยมกัน
2.3 ใช้หนังสื อพิมพ์รายวันและนิตยสาร เป็ นสื่ อในการโฆษณาหาผูส้ มัครงานที่ถือว่าเป็ น
วิธียอดนิยม เนื่องจากค่าใช้จ่ายเฉลี่ยค่อนข้างตํ่า ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายที่กว้างและเจาะลึกในขณะเดี่ยว
กัน
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2.4 การให้บริ การในระบบคอมพิวเตอร์ และ Internet เป็ นวิธีที่เริ่ มแพร่ หลายในชุมชน
และสังคมที่หน่วยงานที่ตอ้ งการสรรหาบุคคลที่มีความพร้อมทั้งในแง่ของระบบและข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อ
ถึงผูท้ ี่หน่วยงานต้องการแสวงหา
2.5 ใช้สาํ นักงานจัดหางานหรื อบริ ษทั จัดหาผูบ้ ริ หาร ซึ่งบริ ษทั จัดหาผูบ้ ริ หารจะเน้นที่
การเฟ้ นหาผูบ้ ริ หารซึ่ งจะได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูง ส่ วนสํานักงานจัดหางานมักจะทําหน้าที่ในการ
จัดหาผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับเงินเดือนที่ต่าํ กว่า
2.6 จัดเทศกาลพิเศษเพื่อการสรรหา ในสถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัญหาในการหาคนมา
ทํางานได้นอ้ ย หรื อเป็ นหน่วยงานใหม่ที่ยงั ไม่ค่อยมีใครรู ้จกั วิธีการหนึ่งที่อาจจะประสบความสําเร็ จคือ
การจัดเทศกาลพิเศษหน่วยงานที่จดั เทศกาลพิเศษอาจจะใช้วธิ ี “เปิ ดบ้าน Open houses” ให้ผทู ้ ี่สนในจะ
ทํางานเข้ามาเยีย่ มชมสํานักงาน
2.7 การฝึ กงานภาคฤดูร้อน เป็ นวิธีการสรรหาและสามารถได้ผทู ้ ี่ทาํ งานในหน้าที่พิเศษ
หรื อเฉพาะเจาะจงได้ โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะสรรหาและมีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ จะเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในแต่ละแขนงวิชาสามารถเข้าร่ วมฝึ กใช้ความรู ้มาประยุกต์กบั งานของ
องค์การ
2.8 การสรรหาบุคคลโดยเข้าถึงในสถานศึกษา โดยการคาดการณ์วา่ ตําแหน่งงานที่
ต้องการผูม้ ีความรู ้ความสามารถระดับสู งจะมีมากกว่าจํานวนผูท้ ี่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ โดยหน่วยงานที่จะสรรหา บุคคลจะส่ งผูเ้ ชี่ยวชาญการสรรหาเข้าไปถึงในสถาบันการศึกษาเพื่อ
สัมภาษณ์และอธิ บายถึงเรื่ องเกี่ยวกับองค์การ ดังนี้
- ใช้พนักงานขององค์การช่วยชักชวนคนนอกให้มาทํางาน เป็ นกา รโฆษณาแบบพูดจาก
ปากต่อปากที่คนในหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการสรรหาบุคคลภายนอก
- การให้ผสู ้ มัครเข้ามาสมัครงานด้วยตนเอง ส่ วนใหญ่ผสู ้ มัครที่ใช้วธิ ี การสมัครงานแบบ
นี้มกั จะเป็ นผูต้ อ้ งการสมัคงานในตําแหน่งพื้นฐาน เช่น งานสํานักงาน โดยผูส้ มัครต้องไปที่สาํ นักงานของ
ฝ่ ายที่ทาํ เรื่ องการสรรหาของหน่วยงานด้วยตนเอง
- การเปิ ดให้เยีย่ มชมหน่วยงาน เป็ นวิธีที่ดีเลิศในการแนะนําบุคคลภายนอกให้รู้จกั กับ
หน่วยงาน โดยเข้ามาดูวา่ มีงานอะไรในหน่วยงานที่น่าสนใจและยังมีตาํ แหน่งงานว่างอยู่
- การหาจากองค์การอื่น เป็ นการหาผูป้ ฏิบตั ิงานโดยวิธีการดึงบุคลากรจากองค์การอื่นที่มี
ชื่อเสี ยงในเรื่ องขอการพัฒนาคน และเป็ นบุคคลที่เป็ นที่ตอ้ งการขององค์การอื่น
- การใช้สาํ นักงานจัดหางาน ซึ่ งมีทง่ั สํานักงานจัดหางานของรัฐและเอกชน โดย
สํานักงานจัดหางานของรัฐอยูภ่ ายใต้การดูแลของหน่วยงานจัดหางาน (ของไทยมีกรมการจัดหางานเป็ น
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หน่วยงานดูแล) สําหรับสํานักงานจัดหางานเอกชนมักจะแยกระดับหรื อลักษณะงานที่ดาํ เนินการสรรหา
ออกไป
- หน่วยงานจัดหาคนงานประเภทชั่ วครั้งชัว่ คราว โดยที่จะมีผทู ้ ี่ตอ้ งการทํางานเพื่อหา
รายได้ และไม่พิถีพิถนั เรื่ องลักษณะงานหรื อองค์การเท่าใดนัก เช่น พวกว่างงานเป็ นฤดูกาล
- การใช้สมาคมการค้าและสหภาพแรงงาน ในประเทศที่มีการรวมตัวกัน มักจะมีการ
จัดตั้งสมาคมตามประเภทของธุ รกิจหรื อประเภทของงาน ดังนั้นหากธุ รกิจหรื อหน่วยงานมีความต้องการ
กําลังคน ก็อาศัยติดต่อผ่านสมคมต่าง ๆ
- สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาในฐานะที่เป็ นแหล่งสรรหาบุคคลแบ่งออกเป็ น 3
ประเภท คือ โรงเรี ยนมัธยม โรงเรี ยนอาชีวะและโรงเรี ยนเทคนิค และวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
สรุ ปการสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทํางานใน
โรงเรี ยนซึ่ งมีการกําหนดลักษณะงานการวางแผนกําลังคนการกําหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของ
บุคลากรมีการประกาศรับสมัครอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติมีความรู ้ความสามารถ
ตามต้องการ การสรรหาบุคลากรนี้ถือว่าเป็ นหน้าที่สาํ คัญประการหนึ่งของผูบ้ ริ หาร

2. การพัฒนาบุคคลากร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นกระบวนการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะในการทํางานของผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรทั้งในปั จจุบนั และอนาคตโดยทัว่ ไปวัตถุประสงค์ดา้ นการพัฒนาบุคลากรได้แก่เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถที่เพียงพอให้กบั บุคลากรที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมายได้ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิอยูแ่ ละมีการเตรี ยมการล่วงหน้าเพื่อความก้าวหน้าในสายงานอาชีพอีกด้วย
สําหรับวิธีการพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธีผบู ้ ริ หารจึงต้องกําหนดแนวทางที่มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการขององค์การและบุคคลด้วยสําหรับปั จจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการพัฒนาบุคลากรได้แก่การกําหนด
หัวข้อตัวบุคคลระยะเวลาช่วงเวลาวิธีการการประเมินผลการนําไปใช้ประโยชน์เป็ นต้นการพัฒนาจะ
ประสบผลสําเร็ จได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่นความต้องการการพัฒนาการสร้างหลักสู ตรการ
ออกแบบการฝึ กอบรมการเลือกวิธีเป็ นต้นที่สาํ คัญการพัฒนาบุคลากรจะต้องได้รับการสนับสนุนจาก
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายจึงจะทําให้บุคลากรเกิดความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพจากการเข้ารับการพัฒนานัน่ เอง (วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2551)
จอห์นเอ็ม (John M. Ivancevich.2004) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร คือ หน้าที่ในเรื่ องการ
ฝึ กอบรมและพัฒนา การวางแผนอาชีพ และวินยั
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ฟลิปโป ( Flippo.1984) อธิ บายว่า การพัฒนาบุคลากร คือ การดําเนินการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มีคุณภาพประสบความสําเร็ จเป็ นที่น่า
พอใจแก่องค์การ การจะบรรลุผลการพัฒนาบุคคลดังกล่าว คือการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม
วิราวรรณ รพีพิศาล (2554) กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากร คือ การมุ่งเสริ มสร้างและพัฒนาบุคลากร
ให้มีศกั ยภาพ และมีประสิ ทธิ ภาพพร้อมที่จะปฏิบตั ิภารกิจได้ทุกสถานการณ์ แม้วา่ จะต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคที่ยากลําบาก
วันชัย ปานจันทร์ (2549) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็ นการเสริ มสร้างให้บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นองค์กรมีการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่จะปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการทํางานได้เป็ นอย่างดี และสามารถที่จะ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้ในอนาคต
สมคิด บางโม (2548) อธิ บายว่า การพัฒนาบุคลากร คือ การเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถที่
เพียงพอให้กบั บุคลากรที่จะทํางานที่ได้รับมอบหมาย
วิชยั โถสุ วรรณจินดา (2547) อธิ บายว่า เมื่อพนักงานใหม่ได้เข้ามาทํางานในองค์กรแล้ว
จําเป็ นต้องมีการปฐมนิเทศ และฝึ กอบรม เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กอบรมและ
การพัฒนาพนักงานจึงมีความสําคัญในฐานะเครื่ องมือแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ (2546) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร คือ กระบวนการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การให้มีความรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพและมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้น ทําให้ตวั บุคคลและ
องค์การมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การ หรื อกิจกรรมแต่ละกิจกรรมขององค์การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สุ นนั ทา เลาหนันทน์ (2542) กล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรเป็ นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ทกั ษะ
และศักยภาพให้เกิดขึ้นในตัวผูป้ ฏิบตั ิงานโดยให้มีโอกาสเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรมการศึกษาและการพัฒนา
เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีพฤติกรรมและทัศนคติที่เหมาะสมสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์การและผูป้ ฏิบตั ิงานเองมีโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ การพัฒนาบุคลากร
หมายถึง เป็ นกระบวนการในการเพิ่ม พูน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มีคุณภาพประสบความสําเร็ จเป็ นที่
น่าพอในแก่องค์กร กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร เช่น การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม การให้โอกาสใน
การศึกษา และเพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการทํางานได้เป็ นอย่างดี และ
สามารถที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นได้ในอนาคต
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ความจําเป็ นที่จะต้องมีการฝึ กอบรมเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ (ชาคริ ต ชาญชิตปรี ชา. 2546)
1) องค์การมุ่งหวังผลผลิตที่มีประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพผูท้ ี่จะให้ผลผลิตดังกล่าว
ไปสู่ จุดหมายปลายทางดังที่กาํ หนดไว้คือบุคคลในองค์การลําพังเพียงผูจ้ ดั การหรื อผูบ้ ริ หารยังไม่เพียงพอ
จําเป็ นต้องอาศัยบุคคลอื่นๆที่จะร่ วมแรงร่ วมใจกันทํางานให้ประสบความสําเร็ จฉะนั้นจําเป็ นต้องมี
หน่วยงานสอนให้เขาได้เรี ยนรู ้งานนั้นๆทั้งนี้เพื่อความเข้าใจงานอันนําไปสู่ ความรวดเร็ วในการทํางาน
และยังเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานนั้นๆได้
2) ลักษณะงานในองค์การมีความแตกต่างจากความรู ้ที่ได้รับจากสถานศึกษาบ้างเพราะ
สถานศึกษาจะให้ความรู ้และฝึ กฝนสิ่ งที่กว้างๆ อาจไม่ได้เฉพาะเจาะจงและมีลกั ษณะพิเศษตามลักษณะ
ของงานในองค์การ ฉะนั้น ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการเรี ยนรู ้งานนั้นก่อนทํางานเป็ นการสร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน อันเป็ นผลให้ทาํ งานด้วยความสบายใจ
3) งานในองค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งอยูเ่ สมอ การเปลี่ยนแปลงนี้
จําเป็ นต้องมีการปรับสิ่ งต่างๆ ให้เหมาะสมไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานหรื อการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี เช่น การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานต่างๆ จําเป็ นต้องฝึ กอบรมให้บุคคลในองค์การ
สามารถทํางานใหม่ได้เป็ นอย่างดี
4) บุคคลในองค์การจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาโดยธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทํางานไป
นานๆความเฉื่ อยชาความเซ็งจะเกิดขึ้นฉะนั้นองค์การจําเป็ นต้องจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ จูงใจให้เขาได้
เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆเพื่อไม่ให้เขาเกิดความรู ้สึกว่าเขาอายุมากแล้วปล่อยให้เด็กรุ่ นหลังทําจะต้องทําให้คนใน
องค์การเกิดจิตสํานึกว่าทุกคนไม่มีใครแก่เกินเรี ยน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึ กอบรม
1) ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการฝึ กอบรม
(1) ทําให้เกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน
(2) พนักงานสามารถรู ้ถึงมาตรฐานการทํางานและนโยบายต่างๆของหน่วยงาน
(3) ทําให้พนักงานมีอนาคตก้าวหน้าต่อไปในตําแหน่งและหน้าที่ซ่ ึ งจะเป็ นการ
กระตุน้ ให้เกิดขวัญกําลังใจในการทํางานด้วย
2) ผลประโยชน์ต่อผูจ้ ดั การผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างาน
(1) ประหยัดเวลาในการที่จะใช้สอนหรื อแนะนํางานต่างๆให้พนักงาน
(2) ประหยัดเวลาที่จะใช้ควบคุมดูแลสามารถเอาเวลาไปใช้ในการวางแผนงาน
และบริ หารงานด้านอื่นได้
(3) ทําให้พนักงานสามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ผลประโยชน์ต่อองค์การ

26
(1) ช่วยทําให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน
(2) ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื่ องจักร
(3) ช่วยลดอุบตั ิเหตุการสิ้ นเปลืองและการเสี ยหายต่างๆ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรมจะประสบความสําเร็ จบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้น้ นั จะพบว่าระหว่างที่
กําลังดําเนินการเปลี่ยนแปลงบุคคลให้เกิดสิ่ งที่องค์การปรารถนาเป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญการมีกระบวนการ
ฝึ กอบรมย่อมเอื้ออํานวยให้ส่ิ งต่างๆที่วางไว้เป็ นไปตามที่ปรารถนาฉะนั้นปั จจัยที่เกี่ยวกับการฝึ กอบรมจึง
เป็ นสิ่ งสําคัญที่ขาดเสี ยมิได้ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นคือ
1) เจ้ าหน้าที่ฝึกอบรมเป็ นบุคคลที่ทาํ หน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริ หารงานการ
ฝึ กอบรมและการบรรยายให้ความรู ้แก่ผรู ้ ับการฝึ กอบรมภารกิจเจ้าหน้าที่จะหนักมากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยูก่ บั ขนาดขององค์การและปริ มาณของกิจกรรมทางด้านการฝึ กอบรมที่องค์การต้องการโดยปกติ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมักจะเป็ นผูม้ ีความรู ้สูงพอที่จะเป็ นผูบ้ รรยายและมีความสามารถในการสํารวจความ
ต้องการในการฝึ กอบรมการจัดการฝึ กอบรมตามความต้องการนั้นๆจนกระทัง่ รวมไปถึงการประเมินผล
การฝึ กอบรมด้วยดังนั้นนอกจากความรู ้ความสามารถที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องมีแล้วยังจะต้องมีความ
คล่องตัวและมีมนุษยสัมพันธ์สูงทั้งนี้เนื่องจากงานด้านฝึ กอบรมนั้นจะเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากทั้งผูเ้ ข้า
รับการอบรมผูบ้ งั คับบัญชาและวิทยากรทั้งหลาย
2) ผูร้ ับการฝึ กอบรมเป็ นผูท้ ี่เข้ารับการฝึ กอบรมตามความต้องการขององค์การผูร้ ับการ
ฝึ กอบรมจะต้องมีความพร้อมและมีความสามารถที่จะรับความรู ้ใหม่ๆจากการฝึ กอบรมจํานวนผูร้ ับการ
ฝึ กอบรมจะมีมากน้อยย่อมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการฝึ กอบรมนั้นๆ
3) อุปกรณ์ในการฝึ กอบรมอุปกรณ์ในการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นสิ่ งประกอบที่จาํ เป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะทําให้การฝึ กอบรมบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้เพราะอุปกรณ์จะเป็ นสิ่ งกระตุน้ จูงใจให้ผรู ้ ับการ
อบรมสนใจตั้งใจที่จะเข้ารับการฝึ กอบรมตามวันเวลาที่กาํ หนดไว้ฉะนั้นการเตรี ยมอุปกรณ์อย่างพร้อม
เพรี ยงและเหมาะสมย่อมช่วยให้การฝึ กอบรมประสบความสําเร็ จได้อุปกรณ์ในที่น้ ียงั รวมไปถึงอาคาร
สถานที่โต๊ะเก้าอี้แสงสว่างรวมทั้งบรรยากาศรอบๆที่เอื้ออํานวยให้เกิดความสนใจไปที่การฝึ กอบรม
เท่านั้น
4) งบประมาณในการฝึ กอบรมในการจัดการฝึ กอบรมสิ่ งที่ควรได้ตระหนักถึงคือ
งบประมาณที่ใช้ในการฝึ กอบรมเพราะการจัดฝึ กอบรมครั้งหนึ่งๆต้องนําพนักงานมาฝึ กอบรมอุปกรณ์
เอกสารต่างๆค่าตอบแทนผูบ้ รรยายเป็ นต้น
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แนวคิดในการจัดฝึ กอบรม
ในการจัดการฝึ กอบรมนั้นสิ่ งสําคัญที่ควรได้ตระหนักว่าสิ่ งที่เราจะจัดขึ้นนั้นเป็ นที่ตอ้ งการของ
องค์การมากน้อยเพียงไรและสิ่ งใดควรจัดก่อนจัดหลังอย่างไรบ้างซึ่ งสิ่ งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว
ว่าเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจําเป็ นต้องมีการสํารวจความต้องการหรื อประเมินความจําเป็ นเบื้องต้นก่อนว่าเรื่ อง
ใดเป็ นเรื่ องวิกฤติจาํ เป็ นต้องทํารี บด่วนเป็ นต้น
ดังนั้นในการจัดการฝึ กอบรมนั้นควรได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ (สมัย สว่างวงษ์, 2550)
1) ศึกษาความต้องการ (Needs assessment) หมายความว่าหน่วยงานไหนต้องการ
ฝึ กอบรมบ้างใครต้องการฝึ กอบรมบ้างและต้องการการฝึ กอบรมในเรื่ องใดเพียงใดเมื่อไรหรื อทําการ
สํารวจการปฏิบตั ิที่ก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นในองค์การเช่น
(1) ผลการทํางานหรื อผลิตผลของงานตกตํ่า
(2) วิธีการทํางานคนงานมีความตั้งใจในการทํางานน้อยลง
(3) ระดับของการทํางานมีการลาป่ วยลากิจและขาดงานมาก
(4) บริ การที่ให้แก่ผมู ้ าติดต่อชักช้าสิ้ นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย
(5) ต้นทุนในการทํางานสู งขึ้นกว่าปกติ
(6) ขวัญ (Morale) ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ดี
(7) มีการสับเปลี่ยนหรื อหมุนเวียนในการทํางานบ่อย
(8) วิธีการควบคุมงานไม่ดี
(9) ขาดความร่ วมมือประสานงาน
(10) งานไม่เสร็ จสิ้ นตามกําหนด
(11) การปฏิบตั ิงานล่าช้าต้องเสี ยเวลามากเกินสมควรแล้วดําเนินการพิจารณา
จัดลําดับความต้องการออกมาเป็ นปั ญหาที่จะจัดการฝึ กอบรม
2) กําหนดวัตถุประสงค์การฝึ กอบรม (Training objectives) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้อง
ประชุมร่ วมกันกําหนดวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรมเพราะวัตถุประสงค์จะช่วยชี้ให้เห็นกิจกรรมต่างๆที่จะ
ทําให้สนองวัตถุประสงค์น้ นั ๆ
3) กําหนดขอบข่ายของหลักสู ตร (Program content) ที่จะจัดขึ้นในกิจกรรมนั้นๆว่า
ควรจะแบ่งช่วงเนื้อหาในการอบรมเป็ นกี่ระยะหรื อจะอบรมรวดเดียวทั้งหมด
4) กําหนดวิธีการฝึ กอบรมด้วยการตระหนักถึงหลักการเรี ยนรู ้ของผูร้ ับการฝึ กอบรม
(Learning principles) ในที่น้ ีรวมไปถึงการจัดลําดับเนื้อหายากง่ายในแต่ละวันการจัดเวลาอุปกรณ์
สถานที่บรรยากาศต่างๆตลอดจนกระทัง่ คุณสมบัติของผูบ้ รรยายและเตรี ยมจัดสรรงบประมาณเตรี ยม
แบบสอบถามที่จะประเมินการฝึ กอบรม
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5) ดําเนินการฝึ กอบรม (Actual program) เป็ นขั้นที่ดาํ เนินการฝึ กอบรมจริ งๆในช่วงนี้
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจะต้องคอยดูแลสอดส่ องความเรี ยบร้อยเอาใจใส่ ฟังการบรรยายเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆไว้
ปรับปรุ งให้การฝึ กอบรมที่จะจัดในครั้งต่อไปสมบูรณ์ข้ ึนทั้งนี้เพราะการดําเนินการฝึ กอบรมมี
วัตถุประสงค์ให้ผรู ้ ับการฝึ กอบรมมีความรู ้ทศั นคติและทักษะในเรื่ องนั้นเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
6) การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลเป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งทําทุกครั้งด้วยการ
ให้ตอบแบบสอบถามเพื่อผูจ้ ดั การฝึ กอบรมได้รู้ถึงข้อบกพร่ องต่างๆที่จาํ เป็ นต้องปรับปรุ งในครั้งต่อไป
7) การติดตามผล (Follow – up) ภายหลังจากที่ผรู ้ ับการอบรมอบรมสิ้ นสุ ดลงควรมีการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงานเพื่อวิเคราะห์ดูวา่ การอบรมได้ผลมากน้อยเพียงใดคุม้ กับค่าใช้จ่ายที่องค์การ
ต้องการลงทุนไปหรื อไม่

3. การประเมินผลงาน

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานนับเป็ นเครื่ องมือ หรื อองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการบริ หาร
บุคลากรที่องค์ประกอบต่าง ๆ มีความเชื่อมโยง และเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยังมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร ซึ่ งการประเมินผลการปฏิบตั ิงานนั้นมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้การ
บริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพข้อมูลที่ได้จากการประเมินสามารถนําไปใช้ประโยชน์
นับตั้งแต่กระบวนการสรรหา การคัดเลือกบุคลากร สําหรับการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ต่าง ๆ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานทราบจุดเด่น จุด
ด้อย ระดับขีดความสามารถ และศักยภาพของพนักงานผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคน องค์การจะได้ฝึกอบรม
ปรับปรุ งแก้ไขจุดด้อยและพัฒนาจุดเด่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีขีดความสามารถ
ที่จะปฏิบตั ิงานได้กว้างขวางมากขึ้น อันจะนําสู่ กระบวนการพิจารณาแต่งตัง่ ผูท้ ี่เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ง
สู งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบตั ิงานยังช่วยให้
ทราบว่าองค์การควรจะให้ผลตอบแทนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับผลงานของพนักงานในแต่ละช่วงที่ทาํ
การประเมิน หากพนักงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามมาตรฐานหรื อเป้ าหมายที่กาํ หนด ก็จะมี
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจที่จะให้พนักงานมีโอกาสปรับปรุ งแก้ไขตนเองหรื อควรให้พน้ สภาพการเป็ น
พนักงานขององค์การในที่สุด (จอมพงศ์ มงคลวนิช. 2554)
William B. Werther ( 1990) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบตั ิงานคือกระบวนการที่องค์การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2554) กล่าวสรุ ปว่า การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หมายถึง กระบวนการ
ประเมินค่าของบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ทัง่ ผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการ

29
ปฏิบตั ิงานภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต จดบันทึก และประเมินโดย
หัวหน้างาน โดยอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินที่มี
ประสิ ทธิ ภาพในทางปฏิบตั ิให้ความเป็ นธรรมโดยทัว่ กัน
วิราวรรณ รพีพิศาล (2554) อธิ บายว่า การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน คือ หน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสู งที่จะต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร
วรพจน์ บุษราคัมวดี (2551) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเครื่ องมือที่มีความสําคัญ
สําหรับผูบ้ ริ หารที่สามารถใช้เพื่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและเพื่อการประเมินคุณค่าของ
ทรัพยากรมนุษย์แต่ละรายในด้านการปฏิบตั ิงานโดยจะทําการประเมินทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งนี้
เนื่องจากปั จจัยที่ใช้ในการประเมินจะมีความสัมพันธ์กนั ทั้งระบบของการปฏิบตั ิงานและภายหลังจากการ
ประเมินถูกนําไปพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมาก
ยิง่ ขึ้นสําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นภาระหน้าที่ที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์การใน
ฐานะที่เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความยุติธรรมและทํานุบาํ รุ งรักษาขวัญแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานดังนั้นการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานจึงต้องดําเนินการอย่างมีระบบและมีหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถนํามาเปรี ยบเทียบกันได้ และก่อให้เกิดความเป็ นธรรม
สมคิด บางโม (2548) อธิ บายว่า การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน คือ เป็ นเครื่ องมือที่มีความสําคัญ
สําหรับผูบ้ ริ หาร ที่สามารถใช้เพื่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน และเพื่อการประเมินคุณค่า
ของทรัพยากรบุคคลแต่ละรายในด้านการปฏิบตั ิงานโดยจะทําการประเมินทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ (2546) อธิ บายว่า การประเมินผลงาน คือ กระบวนการในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ อย่างปราศจากอคติใด ๆ เพื่อดําเนินการตัดสิ นใจ
วินิจฉัย ปรับปรุ ง ส่ งเสริ ม และพัฒนาพนักงาน ให้มีคุณภาพมากขึ้น
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ การประเมินผลงาน หมายถึง กระบวนการที่องค์การประเมินค่าของบุคคล
ผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านผลงาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบตั ิงาน ภายใต้การ
สังเกต จดบันทึก และประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นระบบ และมีมาตรฐาน
แบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิ ทธิ ภาพในทางปฏิบตั ิ และให้ความเป็ นธรรมโดยทัว่ กัน และ
นําผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
มากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน
ผุสดี รุ มาคม (2551) ได้กล่าวว่าการประเมินการปฏิบตั ิงานถูกนํามาใช้เกี่ยวกับการตัดสิ นใจและ
การให้แนวทางกับการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามปกติกาํ หนดวัตถุประสงค์ของการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานดังนี้
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1. วัตถุประสงค์ดา้ นการประเมิน (Evaluative Objectives) การตัดสิ นใจที่ปกติธรรมดาที่สุด
ตามวัตถุประสงค์ดา้ นการประเมินเกี่ยวข้องกับเรื่ องค่าตอบแทนการประเมินการปฏิบตั ิงานมักจะมี
ผลกระทบสองส่ วนต่อค่าตอบแทนในอนาคตในระยะสั้นการประเมินการปฏิบตั ิงานจะกําหนด
ความสามารถที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นในปี ต่อไปส่ วนในระยะยาวการประเมินการปฏิบตั ิงานจะกําหนดว่า
พนักงานคนใดจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งซึ่ งได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นการตัดสิ นใจเรื่ องการเปลี่ยนแปลง
ตําแหน่งงานจะได้รับผลกระทบจากการประเมินการปฏิบตั ิงานเช่นเดียวกันเนื่องจากผูบ้ ริ หารจะต้อง
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับการเลื่อนตําแหน่งการลดตําแหน่งการโยกย้ายและการให้ออกจากงาน
การประเมินการปฏิบตั ิงานยังสามารถถูกนําไปใช้ในการประเมินระบบการสรรหาการคัดเลือก
และการบรรจุพนักงานโดยการเปรี ยบเทียบผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานกับคะแนนสอบ
คัดเลือกในขณะที่เป็ นผูส้ มัครงาน
2. วัตถุประสงค์ดา้ นการพัฒนา (Developmental Objectives) การให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกี่ยวกับ
การปฏิบตั ิงานเป็ นความต้องการด้านการพัฒนาในเบื้องต้นเนื่องจากพนักงานเกื อบทุกคนต้องการที่จะ
ทราบว่าผูบ้ งั คับบัญชารู ้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของพวกเขาแรงจูงใจที่จะปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เสนอแนะเป้ าหมายซึ่ งส่ งเสริ มความก้าวหน้าของ
งานอาชีพในอนาคต การประเมินการปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาจะมุ่งไปที่การให้ทิศทางกับการปฏิบตั ิงาน
ในอนาคตแก่พนักงานเป็ นสําคัญข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวจะตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการ
ปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมาและกําหนดว่าพนักงานควรจะใช้แนวทางใดเพื่อที่จะปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ผลที่ได้จากการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานที่จะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการฝึ กอบรมและการพัฒนาพนักงานการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานที่ต่าํ กว่าค่าเฉลี่ยอาจจะส่ งสัญญาณให้เห็นถึงพฤติกรรมของพนักงานที่จะต้องทําให้
มีจุดแข็งโดยอาศัยการฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงานและนอกการปฏิบตั ิงานผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องแยกปั ญหา
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นผลจากการขาดความสามารถหรื อทักษะออกจากปั ญหาที่มีสาเหตุมาจากการ
ขาดแรงจูงใจตัวแบบการประเมินการปฏิบตั ิงาน ( A Model of Performance Appraisal)
การประเมินการปฏิบตั ิงานมีตวั แบบแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ (ผุสดี รุ คาคม. 2551)
1. การกําหนดเกณฑ์การประเมิน (Identification) โดยทัว่ ไปองค์การจะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
ในการประเมินการปฏิบตั ิงานเกณฑ์ที่ถูกนํามาใช้ได้แก่ผลการปฏิบตั ิงานพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานและ
คุณลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงานหรื ออาจจะใช้ผสมผสานกันอย่างไรก็ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิงาน
ควรจะมีการกําหนดขึ้นเป็ นอันดับแรกก่อนการวัดหรื อการประเมินการปฏิบตั ิงาน
หลักสําคัญในการกําหนดเกณฑ์การประเมินคือ
1. ควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ
2. ควรจะใช้หลายเกณฑ์
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3. ให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการกําหนดเกณฑ์
2. การวัด (Measurement) กระบวนการที่สาํ คัญในการเลือกเครื่ องวัดเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับว่า
เมื่อใดที่จะทําการเลือกและใครเป็ นผูเ้ ลือกเครื่ องวัดควรจะเป็ นการตกลงร่ วมกันก่อนที่ช่วงเวลาของการวัด
การปฏิบตั ิงานจะเริ่ มต้นขึ้นเพื่อเป็ นการจูงใจและช่วยให้การประเมินในขั้นสุ ดท้ายได้รับการยอมรับจาก
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องการตัดสิ นใจว่าจะใช้เครื่ องวัดประเภทใดนั้นขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการประเมิน
ประเภทของงานและวิธีการประเมินการเลือกเครื่ องวัดจะต้องตัดสิ นใจโดยยึดถือแบบการบริ หาร
วัฒนธรรมและคุณลักษณะอื่นๆภายในองค์การ
3. การบริ หาร (Management) เมื่อการประเมินการปฏิบตั ิงานสิ้ นสุ ดลงผูบ้ ริ หารจะนําข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน (Performance Feedback) ไปใช้ในการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
(Preformance Management) ใน 3 ด้านคือ
1. การตัดสิ นใจทางการบริ หาร (Making Administrative Decisions) 3 เรื่ องคือ
- การตัดสิ นใจเรื่ องเงินเดือน
- การตัดสิ นใจเรื่ องการเลื่อนตําแหน่ง
- การตัดสิ นใจเรื่ องการให้ออกจากงาน
2. การจัดทําแผนการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน (Developing Performance Improvement
Plans)

3. การบริ หารปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน (Managing Performance Problems)
การประเมินการ
ปฏิบตั ิงาน

ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน

การบริ หารผลการ
ปฏิบตั ิงาน

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากร (จอมพงศ์ มงคลวนิช.2554) ดังนี้
1. ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานที่ทาํ กล่าวคือ ถ้าหากเป็ นงานด้านบริ หารหรื อด้านที่เกี่ยวกับการทํางาน
ในสํานักงานแล้ว การใช้วธิ ี การประเมินอย่างเป็ นทางการนั้นมักจะเป็ นเรื่ องสําคัญ และมีการจัดทํา
ค่อนข้างครบถ้วนกว่ากรณี ของการทํางานของบุคลากรที่ต่าํ ลงไปที่เป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิการทางการผลิต ซึ่ งเป็ น
ผลโดยตรงที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการใช้เทคนิคและวิธีการประเมินที่ต่างกัน
2. ทัศนคติและความชอบพอเป็ นพิเศษของบุคลากร กล่าวคือ ถ้าบุคลากรส่ วนมากมีความสนใจ
และถือเป็ นเรื่ องจริ งจัง และถือว่าการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่จะต้องนํามาพิจารณา
สําหรับการเลื่อนชั้นแล้ว หากการดําเนินการประเมินเป็ นไปโดยมีขอ้ บกพร่ องและกระทําได้ไม่ถูกต้อง
แล้ว ย่อมจะมีผลทําให้บุคลากรลาออกเป็ นจํานวนมาก หรื อเป็ นผลให้กาํ ลังใจและขวัญตกตํ่าลงตลอดจน
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ผลผลิตลดลง แต่ถา้ กรณี เป็ นไปอีกทางหนึ่งที่บุคลากรมีทศั นคติที่ไม่ค่อยถือเป็ นเรื่ องจริ งจัง หรื อถือว่า
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องที่ไม่สาํ คัญแล้วการประเมินผลการปฏิบตั ิงานก็เป็ นเพียงการกระทําที่
เป็ นเรื่ องธรรมดา ทั้งนี้เพราะงานที่ทาํ จะไม่ใช่เป็ นเรื่ องสําคัญในทัศนคติของเขาอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็ นการ
ประเมินหรื อไม่ก็ตาม บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่มุ่งหวังเพียงแต่การได้รับเงินเดือนเท่านั้น และในบางครั้งถ้า
หากไม่มีความกระตือรื อร้นประกอบอยูด่ ว้ ย ก็อาจจะปฏิเสธการเลื่อนชั้น และการรับผิดชอบในตําแหน่งที่
สู งขึ้นด้วย
3. ปั จจัยที่เกี่ยวกับผูน้ าํ หรื อหัวหน้างาน ความสําเร็ จหรื อการที่จะได้ผลดีเพียงไร หรื อไม่ในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานนั้น ถึงแม้จะมีรูปแบบระบบการประเมินผลที่เป็ นทางการหลายอย่างที่คล้ายกัน
ก็ตาม การทําได้ถูกต้องยุติธรรมและไม่ยตุ ิธรรม หรื อการรู ้จกั ใช้อย่างถูกต้องเพือ่ การส่ งเสริ มกําลังใจหรื อ
นํามาใช้อย่างผิด ๆ จนกลายเป็ นเครื่ องมือบ่อนทําลายอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ย่อมขึ้นอยูก่ บั ตัวหัวหน้าที่จะ
กํากับหรื อใช้ดว้ ยเจตนาอย่างไร หรื อหวังผลที่จะให้ได้ผลในทางใดเป็ นสําคัญ ถ้าผูบ้ ริ หารใช้เครื่ องมีใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานไปในแง่ที่ไม่ถูกต้องหรื อมีอคติ หรื อสวนทางจิตวิทยาของลูกน้องที่กาํ ลังมี
ทัศนคติที่ถือว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสําคัญ ในกรณี เช่นนั้น ความขัดแย้งอย่างรุ นแรงก็จะเกิดขึ้นภายใน
หน่วยงานได้ง่ายมาก ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ลว้ นแต่มีผลกระทบต่อการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ
กระบวนการเลื่อนชั้นตําแหน่งต่าง ๆ เสมอ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลการ มีข้นั ตอน ดังนี้คือ (จอมพงศ์ มงคลวนิช.2554)
1. ระบุวตั ถุประสงค์และนโยบายในการประเมินการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เป็ นแนวทางว่าจะ
ดําเนินการเมื่อใดบ่อยครั้งเพียงใด ใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบการประเมินผล และเครื่ องมือที่จะถูกนํามาใช้ใน
การประเมิน
2. กําหนดสิ่ งที่คาดหวังจากการปฏิบตั ิงาน (Performance Expectation) เพือ่ นํามากําหนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Performance Standard)
3. ตรวจสอบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
4. ประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (ซึ่ งในบางกรณี อาจจะมีการให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานประเมินร่ วม
ด้วย)
5. การตัดสิ นใจและสรุ ปผลการประเมิน เป็ น 2 ระบบ ควบคู่กนั เสมอทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ กล่าวคือ รู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการนั้นมักจะใช้วธิ ี ให้ผบู ้ งั คับบัญชาแสดงความคิดเห็น
โดยทัว่ ๆ ไปว่าอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานได้ดีเพียงใดซึ่งรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการนี้มกั จะมีทศั นคติและ
ความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ งมักจะทําให้ผบู ้ งั คับบัญชามีความลําเอียงที่จะเห็นบุคคลใดบุคคล
หนึ่งดีกว่าอีกบุคคลหนึ่ง ด้วยจุดอ่อนดังกล่าวองค์การส่ วนใหญ่จึงต้องมีการจัดระบบการประเมินการ
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นทางการขึ้นซึ่ งเป็ นระบบที่มีการใช้เป็ นประจําและมีระเบียบแบบแผนในการประเมินการ
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ปฏิบตั ิงานด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้กระประเมินสมเหตุสมผล และมีความเป็ นธรรมซึ่งจะมีผลต่อ
ขวัญของบุคลากร

4. การให้ ค่าตอบแทน

การ ให้ ค่าตอบแทนจะเป็ นการพิจารณาเพื่อจ่ายตามผลการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรอย่าง
เหมาะสมเป็ นสําคัญ การให้ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรมจะเป็ นที่พึงพอใจของบุคลากรทําให้องค์การ
สามารถรักษาคนที่มีความสามารถให้อยูก่ บั องค์การได้ โดยผูบ้ ริ หารต้องจัดให้มีระบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับการยอมรับและมีการนําผลการประเมินมาพิจารณาด้านกา
รให้ ค่าตอบแทนอย่าง
ยุติธรรมซึ่ งจะช่วยให้บุคลากรมีความรู ้สึกถึงความยุติธรรมที่ได้รับ (วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2551)
จอห์น เอ็ม (John M. Ivancevich.2004) อธิ บายว่า การให้ค่า ตอบแทนบุคลากร คือ หน้าที่ใน
เรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและ ให้ค่าตอบแทนในการทํางาน การวิเคราะห์งานและออกแบบงาน
ผลประโยชน์และบริ การต่างๆ
ฟลิปโป (Flippo.1984) อธิ บายว่า การ ให้ ค่าตอบแทน คือ รางวัลผลตอบแทนที่เป็ นเงินที่
หน่วยงานจ่ายให้กบั พนักงานของตนเอง
วิราวรรณ รพีพิศาล (2554) กล่าวว่า การให้ค่าตอบแทน คือ เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร และมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กร ที่องค์กรพึงให้กบั บุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
กิ่งพร ทองใบ (2553) ได้ให้ความหมายว่า การให้ค่าตอบแทน หมายถึง นโยบายการวางแผน การ
จัดรู ปงาน และการนํานโยบายในการ ให้ค่าตอบแทนไปปฏิบตั ิ ตลอดจนควบคุมการ ให้ค่าตอบแทนให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การที่ต้งั ไว้
สุ จิตรา ธนานันท์ (2552) กล่าวว่า การใค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรู ปตัวเงินก็ได้ เช่น เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล เพื่อตอบ แทนการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งเสริ มขวัญกําลังใ จ
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน และเสริ มสร้างฐานะความเป็ นอยูข่ องครอบครัวผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2551) ได้ให้ความหมายว่า การให้ ค่าตอบแทน
หมายถึงสิ่ งตอบแทนทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินที่องค์กรจ่ายให้แก่พนักงาน เช่น สวัสดิการ รางวัล
ต่าง ๆเพื่อตอบแทนการทํางานให้แก่องค์กร ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งที่พนักงานได้รับจากองค์กร
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ การให้ ค่าตอบแทน หมายถึง รางวัล ต่าง ๆ ที่องค์การใช้ในการตอบแทนแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและยุติธรรม การให้ค่าตอบแทนนี้อาจ
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ให้ในรู ปตัวเงินก็ได้ เช่น เงินเดือน การจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพื่อตอบแทนการปฏิบตั ิหน้าที่ความ
รับผิดชอบจูงใจ ให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่เป็ นตัวเงินที่องค์การใช้ในการตอบแทน
บุคลากร เช่น สวัสดิการ รางวัลต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มขวัญและกําลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน และเสริ มสร้างฐานะ
ความเป็ นอยูข่ องครอบครัวผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน
แนวคิดการบริ หารค่าตอบแทน
การบริ หารค่าตอบแทนสมัยใหม่มีแนวคิดในการบริ หารเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากมุมมองให้
ความสําคัญแก่ทรัพยากรบุคคลเป็ นผลให้มีการนําหลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมาใช้ในการบริ หาร
ค่าตอบแทนซึ่ งแนวคิดในการบริ หารค่าตอบแทนสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (ปิ ยนุช รัตนกุล, 2553)
1. ค่าตอบแทนควรก่อให้เกิดการจูงใจให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถองค์กร
จําเป็ นต้องหาวิธีที่จะชักจูงและให้กาํ ลังใจแก่พนักงานในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มความสามารถ
2. การให้ค่าตอบแทนควรสามารถควบคุมต้นทุนทางด้านแรงงานได้ควรมีการวางนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิในการให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์คุม้ ค่าจาก
ต้นทุนด้านแรงงานที่จ่ายไป
3. ค่าตอบแทนเป็ นฐานสําหรับการว่าจ้าง และการเลื่อนเงินเดือนองค์กรควรกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานจากการวิเคราะห์งานประเมินค่างานเพื่อใช้ในการประเมินพนักงานให้ได้รับค่าตอบแทนที่
สู งขึ้น
4. ค่าตอบแทนควรส่ งเสริ มให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กรและพนักงานซึ่ งองค์กรควรมี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมกับงานที่พนักงานปฏิบตั ิ
การกําหนดนโยบายเรื่องค่ าตอบแทน
นโยบายในเรื่ องค่าตอบแทนเป็ นการแสดงถึงเจตจํานงที่จะรับภาระหน้าที่ที่จะตอบแทนการ
ทํางานให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานโดยเฉพาะในเรื่ องเงินเดือนและค่าตอบแทนที่อยูใ่ นลักษณะเป็ นเงินเดือน
นโยบายที่ดีจะช่วยไม่ให้เกิดปั ญหาทั้งในส่ วนขององค์การและผูป้ ฏิบตั ิงานในการกําหนดนโยบายควรจะ
ได้คาํ นึงถึงเรื่ องต่างๆคือ (สมัย สว่างวงษ์. 2550)
1) โครงสร้างของการให้ค่าตอบแทนจะต้องคํานึงถึงบุคลากรที่ทาํ งานในตําแหน่งต่างๆไม่วา่ จะมี
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามและควรจะเทียบได้กบั รายได้ของผูป้ ฏิบตั ิงานประเภทอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันหรื อที่ตอ้ งการคุณสมบัติหรื อคุณวุฒิทดั เทียมกันกล่าวอีกอย่างหนึ่งคืองานแต่ละ
ประเภทนั้นยึดถือปั จจัยอะไรเป็ นรากฐานในการพิจารณาค่าตอบแทนเช่นประสบการณ์ความรับผิดชอบ
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สภาพของการทํางานเช่นเป็ นงานประเภทใช้แรงเป็ นหลักหรื อใช้ความรอบรู ้ในแขนงงานนั้นเป็ นหลัก
รวมทั้งปริ มาณและคุณภาพของงานที่จะต้องกระทําในตําแหน่งหน้าที่น้ นั ๆด้วย
2) นอกจากเหตุผลในข้อ 1 แล้วก็ควรจะพิจารณาด้วยว่าค่าตอบแทนที่กาํ หนดไว้น้ นั มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราค่าตอบแทนในตลาดแรงงานแต่จะมากน้อยกว่ากันเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั งานที่
จะต้องรับผิดชอบ
3) ระดับขั้นของเงินเดือนควรจะมีลกั ษณะยัว่ ยุให้คนอยากทําดีเพือ่ ความก้าวหน้าอันหมายถึง
รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนั้นยังควรสู งพอที่จะกันไม่ให้คนดีมีฝีมือหนีหรื อถูกประมูลตัวไปอยูท่ ี่อื่น
นอกจากระดับขั้นของเงินเดือนควรจะคิดถึงระบบและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยเรื่ องนี้ควรจะ
ขึ้นอยูก่ บั ความน่าพึงพอใจในผลสําเร็ จของงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทําการเลื่อนเงินเดือนโดย
อัตโนมัติเช่นในระบบราชการซึ่ งมักจะมีคาํ กล่าวว่าความชัว่ ไม่มีความดีไม่ปรากฏก็ได้เลื่อน 1 ขั้นถึงแม้จะ
ไม่เป็ นความจริ งตามนั้นแต่ก็มีลกั ษณะเช่นนั้นอยูม่ ากย่อมจะทําให้คุณค่าของการเลื่อนเงินเดือนลดลงไป
4) ในการพิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนควรจะยึดหลักว่างานกับค่าตอบแทนควรจะต้องเท่ากันอันถือ
ได้วา่ เป็ นหลักแห่งความเป็ นธรรมและเป็ นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างกันในด้านความรู ้
ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละตําแหน่งงานผูป้ ฏิบตั ิงานควรจะมีความรู ้สึกว่างานที่
เขาทํานั้นได้รับผลตอบแทนที่ทดั เทียมกันและเป็ นไปตามความรับผิดชอบแนวคิดนี้คงจะเป็ นเรื่ องไม่ง่าย
ในทางปฏิบตั ิในประการแรกคือการพิจารณาคุณภาพและปริ มาณงานปริ มาณนั้นยังพอที่จะเทียบเคียงกัน
ได้แต่เมื่อถึงคุณภาพคงจะวัดให้แน่นอนตายตัวได้ยากในประการที่สองการที่มีเวลาทํางานมานานอาจจะ
เป็ นเหตุให้เงินเดือนสู งกว่าผูป้ ฏิบตั ิงานที่ทาํ งานในหน้าที่เดียวกันด้วยปริ มาณและคุณภาพเท่าเทียมกันแต่
มีเวลาทํางานน้อยกว่าดังนั้นถึงอย่างไรระบบอาวุโสก็คงจะมีบทบาทในการกําหนดเงินเดือนอยูด่ ว้ ย
5) การกําหนดอัตราเงินเดือนและขั้นเงินเดือนควรจะมีหลักการและวิธีการที่แน่นนอนสามารถ
ชี้แจงได้แก่บุคลากรภายในองค์การและองค์การอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
เหล่านั้นเช่นกฎหมายแรงงานสหภาพแรงงานเป็ นต้นหากจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่ องค่าตอบแทนก็
ควรจะให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ทราบถึงเหตุผลที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้นๆล่วงหน้าพอสมควร
6) การตอบแทนที่ไม่มีค่าเป็ นตัวเงินโดยตรงก็ควรจะถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการตอบ
แทนที่มีผลทางจิตใจเช่นการได้รับการยกย่องการได้เข้ามีส่วนร่ วมเป็ นกรรมการดําเนินงานในระดับต่างๆ
เป้ าหมายของการจ่ายผลตอบแทนคือมุ่งที่จะพยายามสร้างระบบการให้รางวัลที่เป็ นธรรมแก่ท้งั ฝ่ าย
นายจ้างและฝ่ ายคนงานพร้อมกันโดยที่ระบบการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวสามารถที่จะดึงดูดให้พนักงาน
สนใจทํางานและสามารถจูงใจให้พนักงานทํางานด้วยดีเพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่นายจ้าง
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ประเภทของค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานนั้นแบ่งได้ ดังนี้ (ชาคริ ต ชาญชิตปรี ชา, 2546)
1. การให้เป็ นเงินโดยตรง (Direct Financial Payments) ค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้แก่
ลูกจ้างในรู ปแบบของค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน สิ่ งจูงใจ ค่าคอมมิชชัน่ โบนัสประจําปี
โบนัสพิเศษ เบี้ยขยัน และค่าทํางานล่วงเวลา และเงินบําเหน็จเมื่อเกษียณอายุ เป็ นต้น การให้
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็ นเงินโดยตรง สามารถพิจารณาได้ 2 วิธีคือ
1.1 การให้ค่าตอบแทนโดยดูตามระยะเวลาการทํางานที่เพิ่มขึ้น (On increments of
times) พนักงานมักได้รับการให้ค่าตอบแทนโดยใช้พ้น
ื ฐานด้านเวลาที่ใช้ในการทํางาน เช่น คนงานที่
ใช้แรงงาน (Blue Collar worker) มักได้รับการจ่ายค่าจ้าง (Wages) เป็ นรายชัว่ โมง (Hourly)
หรื อรายวัน (Daily) ซึ่ งมักเรี ยกว่าการทํางานเป็ นรายวัน (Day Work) ส่ วนพนักงาน เช่น ผูบ้ ริ หาร
ผูป้ ฏิบตั ิงานมืออาชีพ เลขานุการ และเสมียน มักได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือน ( Salary) พวก
เขาจะได้รับค่าตอบแทนจากช่วงระยะเวลาการทํางาน เช่น ต่อสัปดาห์ ต่อเดือน หรื อต่อปี ซึ่ งมากกว่า
การให้ค่าตอบแทนเป็ นรายชัว่ โมง หรื อรายวัน
1.2 การให้ค่าตอบแทนโดยดูตามผลการปฏิบตั ิงาน
(On performance) เป็ นการให้
ค่าตอบแทนโดยดูตามชิ้นงาน (Piecework) ซึ่ งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับจํานวนของผลิตภัณฑ์ (จํานวน
ชิ้น) ที่พนักงานผลิตได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายสําหรับแผนการให้ค่าตอบแทนแบบจูงใจ
(Incentive pay plan) พนักงานแต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายชัว่ โมงแตกต่างกันตามมาตรฐาน
ของจํานวนหน่วยการผลิต โดยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการคาดหวังว่าจะผลิตชิ้นงานได้จาํ นวนเท่าไร
ใน 1 ชัว่ โมง หากแต่ละหน่วยที่พนักงานผลิตชิ้นงานได้เกินมาตรฐานที่กาํ หนดไว้ก็จะได้รับการให้
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็ นการจูงใจในการทํางาน ค่านายหน้าสําหรับพนักงานขายเป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ง
ของการให้ค่าตอบแทนที่ผกู ติดกับยอดการขาย
2. การให้ค่าตอบแทนทางอ้อม (Indirect payment) เป็ นการให้ค่าตอบแทนในรู ปของ
ผลประโยชน์ เช่น การให้ในรู ปของการประกัน (Employer-paid insurance) และวันหยุดพักผ่อน
(Vacations) นักจิตวิทยารู ้ดีวา่ คนมีความต้องการหลายลักษณะ มีเพียงบางคนเท่านั้นที่พอใจกับการได้รับ
ค่าตอบแทนในรู ปของเงิน แต่ก็มีคนเป็ นจํานวนมากที่ตอ้ งการความสําเร็ จ ความรัก อํานาจ และการ
พัฒนาศักยภาพ ดังนั้นการกระตุน้ พฤติกรรมจึงไม่สามารถทําให้พนักงานพอใจได้ดว้ ยเงินเพียงอย่างเดียว
การใช้ค่าตอบแทนเพื่อการจูงใจ
ระบบการตอบแทนเพื่อการจูงใจถือได้วา่ เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างงานที่กระทํากับค่าตอบแทน
ด้วยการจ่ายเงินให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจากผลงานที่เกิดขึ้นและไม่ใช่เป็ นการตอบแทนตามอาวุโสหรื อชัว่ โมง
ทํางานผูป้ ฏิบตั ิงานจะเข้าใจดีวา่ ผลงานเป็ นตัวกําหนดค่าตอบแทนไม่มากก็นอ้ ยจึงเป็ นการใช้ค่าตอบแทน
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ประเภทนี้เพื่อเป็ นการเสริ มแรงให้ต้ งั ใจทํางานยิง่ ขึ้นดังนั้นจึงแตกต่างไปตามเงินเดือนหรื อเลื่อนระดับ
เงินเดือนเงินที่จ่ายให้ในลักษณะนี้มกั จะจ่ายเร็ วกว่าเงินเดือนกล่าวคือเห็นผลจากงานที่ได้ทาํ ลงไปเป็ น
พิเศษโดยรวดเร็ วจึงเป็ นเครื่ องกระตุน้ เป็ นอย่างดีและอาจจะเป็ นเครื่ องกระตุน้ ดีกว่าเงินเดือนที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ถือว่าต้องได้รับเมื่อปฏิบตั ิงานตามที่ได้กาํ หนดไว้เท่านั้นจึงมีคุณค่าในการกระตุน้ น้อยกว่าหากจะใช้ระบบ
ใช้ค่าตอบแทนเพื่อการจูงใจก็จะต้องพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆคือ
1) ผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นสามารถวัดได้อย่างชัดเจนแน่นอนและเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาํ หนดไว้
2) ผูป้ ฏิบตั ิงานแสดงให้เห็นได้ชดั ว่าได้ใช้ความพยายามและความชํานาญจนปรากฏผลงานเช่น
ผลผลิตอย่างสมํ่าเสมอ
3) จะต้องสามารถระบุได้วา่ ผลงานนั้นเป็ นของใครหรื อกลุ่มใดโดยพิจารณาทั้งปริ มาณและ
คุณภาพของผลผลิตที่ได้ออกมา
ผลจากการใช้ความพยายามและความชํานาญมีส่วนทําให้ตน้ ทุนการผลิตลดลงซึ่งแสดง
ว่าการปฏิบตั ิงานนั้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งและมีการสู ญเสี ยลดน้อยลง
ประเภทของการใช้ ค่าตอบแทนเพือ่ การจูงใจ
1) เหมาจ่ายเป็ นรายวันเป็ นวิธีที่ง่ายที่สุดและใช้กนั มานานโดยมีเกณฑ์วา่ วันหนึ่งต้องมีเวลาทํางาน
กี่ชวั่ โมงแล้วคิดค่าตอบแทนตามจํานวนวันจุดอ่อนของวิธีน้ ีคือเราไม่ได้พดู ถึงผลผลิตที่ทาํ ได้ซ่ ึ งอาจ
เป็ นไปได้วา่ แทบจะไม่ได้งานในแต่ละวันเช่นในการขายปลีกบางวันอาจจะมีผมู ้ าซื้อสิ นค้าน้อยก็แทบจะ
ไม่มีงานตรงข้ามในบางวันอาจจะมีผมู ้ าซื้อสิ นค้ามากในวันนั้นก็ตอ้ งทํางานหนักแต่ผลตอบแทนก็เท่ากัน
จึงดูเหมือนจะขาดความเป็ นธรรมไป
2) พิจารณาจากเงินเดือนพื้นฐานรวมกับงานที่ทาํ ได้ในแต่ละวันวิธีน้ ีผปู ้ ฏิบตั ิงานได้รับเงินเดือน
ประจําอยูส่ ่ วนหนึ่งแต่ถา้ มีงานที่ได้ทาํ อีกก็จะคิดเพิ่มให้ตามส่ วนของงานที่ทาํ เช่นเงินเดือนพื้นฐานเดือน
ละ 2,000 บาทและมีส่วนเพิ่มให้อีกร้อยละ 10 ของงานที่ทาํ ได้ในแต่ละวันหรื อรวมตลอดเดือน วิธีน้ ีช่วย
สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นเพราะถ้าขยันมากก็จะได้ค่าตอบแทนส่ วนที่เพิ่มดังนั้นวิธีน้ ีจึงจําเป็ นต้องมีวธิ ี วดั
หรื อหน่วยนับปริ มาณงานที่ทาํ ได้หากเป็ นหน่วยการผลิตก็จะต้องกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าของปริ มาณงาน
ไว้ส่วนที่เกินจากนั้นก็นาํ มาคิดเป็ นส่ วนเพิ่มให้ในทํานองเดียวกันถ้าไม่มีขอ้ ขัดข้องอย่างอื่นแล้วผลงานตํ่า
กว่ามาตรฐานที่กาํ หนดก็อาจจะถูกหักเงินลงตามส่ วนที่ขาดไปจากมาตรฐานสิ่ งที่จะต้องคอยควบคุมอีก
ประการหนึ่งคือคุณภาพของงานเพราะเมื่อเงินส่ วนหนึ่งได้จากจํานวนหน่วยที่ผลิตการทํางานจึงมีลกั ษณะ
รี บด่วนหากงานนั้นจะต้องผ่านหลายมือก็จะเป็ นการลําบากที่จะบอกว่าจุดบกพร่ องเกิดจากส่ วนไหน
ดังนั้นการควบคุมจึงต้องกระทําอย่างใกล้ชิดในแต่ละชุดบางแห่งก็ถือเป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของ
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หน่วยนั้นการตรวจคุณภาพที่ปลายทางเป็ นการเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยหรื อการลดตํ่าลงของคุณภาพการ
ควบคุมเป็ นระยะจึงน่าจะให้ผลต่อการควบคุมคุณภาพได้ดีกว่า
3) การให้โบนัสแก่ผลงาน หลักการในการจ่ายเงินในลักษณะนี้มีอยูว่ า่ หากผูป้ ฏิบตั ิงานทํางาน
ได้มากเกินกว่ามาตรฐานที่ได้ต้ งั ไว้ก็จะคิดเพิ่มให้ตามส่ วนอีกวิธีหนึ่งคือหากงานเสร็ จเร็ วกว่าที่กาํ หนดไว้
ก็คิดให้เท่ากับที่เขาจะพึงได้รับเช่นหากงานชิ้นหนึ่งควรจะเสร็ จภายใน 4 ชัว่ โมงแต่ผปู ้ ฏิบตั ิทาํ เสร็ จภายใน
3 ชัว่ โมงเวลาที่เหลืออีก 1 ชัว่ โมงนั้นเขาอาจจะทํางานอื่นเพิ่มเติมก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก
เมื่อใช้เวลาเป็ นตัวกําหนดเงินเพิ่มพิเศษให้ส่ิ งที่จะต้องระวังอย่างยิง่ คือมาตรฐานของงานเมื่อ
ทํางานแข่งกับเวลาโอกาสที่จะพลาดก็มีมากขึ้นและเมื่อใช้กาํ ลังงานมากกว่าที่ควรความเหนื่อยล้าก็จะ
เกิดขึ้นอันอาจจะกระทบกระเทือนต่อการทํางานในวันต่อไปเช่นอาจจะต้องลาหยุดตามสิ ทธิ ที่จะลาได้
ผลงานของส่ วนรวมก็ยอ่ มจะต้องลดลงไปดังนั้นจึงควรสํานึกไว้วา่ การให้ค่าจ้างพิเศษเพื่อเป็ นการจูงใจนั้น
เป็ นของดีแต่ถา้ หากมีค่าตอบแทนเพื่อการจูงใจมีมากขึ้นอาจจะนําไปสู่ ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตวั
ผูป้ ฏิบตั ิงานเองหรื อต่อผลิตผลขององค์การนั้นก็ได้
4) การให้ค่านายหน้า ( Commission ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาจจะได้รับค่านายหน้าคิดเป็ นร้อยละ
ของราคาสิ นค้าที่ขายได้แต่ละชิ้นสิ นค้าที่ขายในลักษณะนี้มกั จะเป็ นสิ นค้าที่มีราคาสู งเช่นรถยนต์เครื่ องใช้
ที่มีราคาแพงเป็ นต้น
5) การให้ค่าตอบแทนเพื่อการจูงใจแบบเป็ นกลุ่มหลักการนี้มีอยูว่ า่ ในการทํางานนั้นเป็ นเรื่ องยาก
ที่จะบอกได้วา่ เป็ นผลงานของคนใดคนหนึ่งตามลําพังแต่ละงานต้องมีการร่ วมมือกันจึงจะได้รับผลสําเร็ จ
หรื อผลผลิตอันน่าพอใจโดยเหตุน้ ีจึงมีวธิ ี การให้ค่าตอบแทนเพื่อการจูงใจในรู ปของการให้ดว้ ยวิธีการ
เหล่านี้คือ
(1) วิธีน้ ีมีลกั ษณะเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในข้อ 2 ผิดกันอยูท่ ี่วา่ ค่าตอบแทนแบบนี้
พิจารณาให้แก่ความสําเร็ จของกลุ่มดังนั้นจึงจําให้แต่ละกลุ่มมีความเต็มใจที่จะร่ วมมือกันทํางานโดยใช้
ระบบทีมมากขึ้นคนที่คิดจะเอาดีคนเดียวจะถูกแรงกดดันจากบรรดาเพื่อนๆทําให้ตอ้ งเข้าร่ วมกับกลุ่มเป็ น
การสร้างความมีสามัคคีในหมู่คณะได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากค่าจ้างที่ได้เพิม่ ขึ้น
(2) การได้รับส่ วนแบ่งจากกําไรวิธีน้ ีเป็ นการกระตุน้ ผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทาํ งานมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเพราะเมื่อองค์การมีกาํ ไรดีส่วนแบ่งก็จะได้สูงขึ้นแต่ขอ้ เสี ยคือไม่ได้พิจารณาถึง
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของแต่ละคนมากนักและเป็ นปั ญหายุง่ ยากแก่องค์การนั้นหากอยูใ่ นสภาวะที่มี
กําไรน้อยหรื อขาดทุนผูป้ ฏิบตั ิงานก็ไม่ค่อยจะได้คิดเรื่ องนี้มากนักเพราะหวังอยูว่ า่ เมื่อสิ้ นปี ก็จะได้รับส่ วน
แบ่งผลที่จะตามมาคือความรู ้สึกที่ไม่ดีอาจจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย
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5. การธํารงรักษา

การที่องค์การสามารถเลือกคนดี มีความรู ้ความสามารถเข้ามาไว้ในองค์การ ถือว่าเป็ นความสําเร็ จ
ในเบื้องต้นเท่านั้น องค์การจะต้องรักษาและพัฒนาให้บุคลากรคงอยูก่ บั องค์การ มีกาํ ลังกาย กําลังในที่จะ
ทํางาน และยังต้องพัฒนาขีดความสามารถให้ทาํ งานได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารยัง
ต้องพิจารณาว่าจะสามารถรักษาบุคลากรเหล่านั้น ให้อยูก่ บั องค์การต่อไปได้นานที่สุดได้อย่างไร ซึ่ งถือว่า
เป็ นกระบวนการสําคัญในการบริ หารงานบุคลากร หรื อที่เรี ยกว่า การธํารงรักษาบุคลากร
(จอมพงศ์
มงคลวนิช. 2554)
มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการธํารงรักษาบุคลากรดังจะยกมาเป็ นตัวอย่าง ดังนี้
จอห์น เอ็ม (John M. Ivancevich. 2004) อธิ บายว่า การเก็บรักษาบุคลากร คือ หน้าที่ที่ตอ้ ง
รับผิดชอบในเรื่ องแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง ความปลอดภัย สุ ขภาพอนามัยและการประเมินผล
ฟลิปโป (Flippo.1984) กล่าวว่า การธํารงรักษา คือ การที่องค์การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งป้ องกัน
พัฒนาและแก้ไขความไม่ปลอดภัยทางด้านกายและจิตที่อาจเกิดขึ้นในการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อ
ธํารงรักษาให้เขาสามารถปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การด้วยความปลอดภัยและสุ ขใจเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ
ให้นานที่สุด
วรพจน์ บุษราคัมวดี (2551) กล่าวว่า การธํารงรักษาบุคลากร หมายถึง การบํารุ งรักษาบุคลากรที่มี
คุณค่าให้อยูท่ าํ งานกับองค์การได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ บุคลากรที่มีคุณค่าเป็ นสิ่ งที่หาได้ยากประกอบ
กับองค์การต้องลงทุนเป็ นอย่างสู งตั้งแต่การสรรหาการคัดเลือกการฝึ กอบรมเป็ นต้นเนื่องจากในระยะ
เริ่ มต้นที่เข้ามาทํางานบุคคลอาจจะยังเป็ นผูท้ ี่ขาดความรู ้และประสบการณ์ในการทํางานการทํางานจึงอาจ
เกิดความผิดพลาดทําให้องค์การต้องสู ญเสี ยเวลาวัตถุดิบและอื่นๆขึ้นได้จนกระทัง่ มีประสบการณ์และ
ความชํานาญในการทํางานจึงเป็ นช่วงของการสร้างประโยชน์ให้กบั องค์การอย่างไรก็ตามการธํารงรักษา
ไม่ใช่เพียงหาวิธีเก็บรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้กบั องค์การได้นานเท่านั้นการธํารงรักษาบุคลากรให้อยูก่ บั
องค์การได้นานนั้นต้องบํารุ งรักษาให้เขามีคุณภาพชีวติ ที่ดีมีขวัญและกําลังใจในการทํางานการสร้างความ
พึงพอใจในการทํางานการสร้างความรู ้สึกที่เป็ นส่ วนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อองค์การการดูแลความเป็ นอยู่
สภาพแวดล้อมในการทํางานการพัฒนาเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็ นต้นเพื่อให้เป็ น
บุคลากรมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและอยูท่ าํ งานกับองค์การได้นานที่สุดนัน่ เอง
นงนุช วงษ์สวรรณ (2550) ได้กล่าวว่า การธํารงรักษา หมายถึง ความพยายามในการรักษา
บุคลากร ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาเป็ นสมาชิกให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยาวนาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
รักษาบุคลากรที่ดีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน ส่ งเสริ มสนับสนุนให้พนักงาน
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ปฏิบตั ิงานเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่ มีสุขภาพจิตและกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู ้สึกมัง่ คงในการ
ปฏิบตั ิงาน สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันในการทํางานร่ วมกัน
สมคิด บางโม (2548) กล่าวว่า การธํารงรักษา คือ การบํารุ งรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้
อยูท่ าํ งานกับองค์การได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้
ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ (2546) กล่าวว่า
การธํารงรักษา คือ การรักษาคนดีมีความสามารถให้อยู่
ทํางานให้นานที่สุด ซึ่ งอาจจะรักษาด้วยการให้ค่าตอบแทน หรื อการสร้างขวัญกําลังใจการทํางาน
พะยอม วงศ์สารศรี (2544) ได้ให้ความหมายของการธํารงรักษา หมายถึง การที่องค์การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งป้ องกันพัฒนาและแก้ไขความไม่ปลอดภัยทางด้านกายภาพและจิตใจ ที่อาจเกิดขึ้นใน
การทํางานของพนักงาน ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาให้เขาสามารถปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การด้วยความปลอดภัย
กายและสุ ขใจ
ดังนั้นกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การธํารงรักษาบุคลากร หมายถึง การรักษาคนดีมีความสามารถให้อยู่
ทํางานกับองค์การได้นานที่สุด โดยการสนับสนุนสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เต็มที่ มีสุขภาพจิตและกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู ้สึกมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน สร้างความสัมพันธ์และ
ความผูกพันในการทํางานเป็ นทีม
ความสําคัญของการธํารงรักษา
1) การธํารงรักษาทําให้องค์การไม่สูญเสี ยคนดีมีความสามารถไปทั้งนี้เพราะคนเป็ นแรงงานที่มีค่า
ยิง่ สําหรับองค์การถ้าองค์การจัดกิจกรรมธํารงรักษาเป็ นอย่างดีคนงานย่อมจะได้รับความปลอดภัยทั้ง
สุ ขภาพกายและจิตซึ่ งเป็ นการส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานโดยตรงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การละเลยเรื่ อง
การธํารงรักษาไปพนักงานย่อมแสวงหาองค์การใหม่ที่สามารถคุม้ ครองเขาได้ซ่ ึงสิ่ งนี้เป็ นไปตาม
ธรรมชาติมนุษย์ที่ตอ้ งการให้ตนมีความมัน่ คงปลอดภัย (Safetyneed) หรื อไม่เช่นนั้นแล้วถ้าพนักงาน
ต้องประสบอันตรายใดๆองค์การต้องหาคนมาทดแทนนับว่าเป็ นการเสี ยเวลาแก่องค์การเป็ นอย่างมาก
2) การธํารงรักษาช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์การสู่ สายตาบุคคลภายนอกคนทัว่ ไปในสังคมจะ
รับรู ้วา่ องค์การนี้ยอมรับแนวความคิดด้านพฤติกรรมศาสตร์ มองมนุษย์เป็ นมนุษย์ท่ีควรเอาใจใส่ ไม่ใช่มุ่ง
แต่ใช้งานเมื่อเขายังอยูใ่ นสภาพที่ทาํ ได้แต่ได้หามาตรการที่ป้องกันให้พนักงานได้รับความปลอดภัยและ
หาทางช่วยเหลือเมื่อความปลอดภัยนั้นได้เกิดขึ้นขณะปฏิบตั ิงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3) การธํารงรักษาพนักงานได้ส่งผลต่อความมัน่ คงของประเทศชาติเพราะคนงานไม่มีปัญหาการ
เรี ยกร้องในสิ่ งที่องค์การไม่ได้จดั ความคุม้ ครองและช่วยเหลือเขาขณะที่ปฏิบตั ิงานด้วยเหตุดงั กล่าวการ
ธํารงรักษาจึงเป็ นกิจกรรมที่องค์การจําเป็ นต้องจัดขึ้นเพราะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่องค์การ และยัง
มีสิ่งที่สาํ คัญในการนํามาใช้เป็ นหลักในการธํารงรักษาบุคลากรได้แก่
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1.ขวัญและกําลังใจขวัญและกําลังใจเป็ นสภาพทางจิตหรื อความรู ้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อ
การทํางานในหน่วยงานที่ตนเองเป็ นสมาชิกอยูค่ วามรู ้สึกนี้อาจเป็ นความรู ้สึกที่เกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบรรยากาศของหน่วยงานนักบริ หารที่ดีจะต้องคอยตรวจสอบท่าทีขวัญของบุคลากรอยู่
เสมอเพื่อรักษาพลังภายในของบุคคลให้อยูใ่ นระดับสู งอันจะส่ งผลถึงประสิ ทธิ ภาพของงานการเสริ มสร้าง
ความรู ้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานอาจเสริ มความรู ้สึกพึงพอใจที่มีอยูเ่ ดิมให้
มากขึ้นหรื อสร้างความพึงพอใจในส่ วนที่ขาดให้มีข้ ึนได้
2. การจูงใจการสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรได้กระทําควบคู่ไปกับการจูงใจ
หรื อการกระตุน้ ให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2548) ได้กาํ หนดการจูงใจไว้ 10 ประการดังนี้
(1) ความสําเร็ จ
(2) การยอมรับ
(3) ลักษณะของงาน
(4) ความรับผิดชอบ
(5) ความก้าวหน้า
(6) นโยบายและการบริ หาร
(7) การให้การนิเทศ
(8) เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน
(9) ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับเราเรากับเพื่อนร่ วมงานและเรากับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(10) สภาพการทํางานที่ทาํ งานบรรยากาศ
สรุ ปการธํารงรักษาบุคคลากร คือ กระบวนการในการสร้างความพึงพอใจให้กบั บุคลากรใน
องค์การ เพื่อไม่ให้สูญเสี ยบุคลากรที่ดีและมีความสามารถไป โดยการสร้างขวัญและกําลังใจในการจูงใจ
ให้กบั บุคลากรในการทํางาน เพื่อกระตุน้ ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ และมีกาํ ลังใจในการทํางาน
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ

6. การให้ พ้นจากงาน

การดําเนินงานขององค์การในปั จจุบนั ได้เผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
องค์การที่ไม่สามารถปรับตัวได้อาจทําการตัดสิ นใจเลิกดําเนินงานออกไปส่ วนองค์การที่ตอ้ งการ
ดําเนินงานต่อไปผูบ้ ริ หารจะต้องหาวิธีในการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดได้แก่การลดขนาดองค์การการรวม
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ธุ รกิจการยุบธุ รกิจที่มีปัญหาเป็ นต้นซึ่ งผลการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบุคลากร
โดยตรงเช่นการเลิกจ้างการลดเงินเดือนการลดเวลาการทํางานลงเป็ นต้นส่ วนเหตุการณ์ที่องค์การ
จําเป็ นต้องให้บุคลากรออกจากงานจึงเกิดขึ้นได้เช่นกันในการให้บุคลากรออกจากงานนั้นแบ่งออกเป็ น 2
ประเภทได้แก่การออกจากงานด้วยความสมัครใจเช่นการลาออกการเกษียณอายุและการออกจากงานโดย
ไม่สมัครใจเช่นการไล่ออกการเลิกจ้าง (วรพจน์ บุษราคัมวดี. 2551)
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการให้พน้ จากงาน ดังจะยกตัวอย่างได้ ดังนี้
จอห์น (John M. Ivancevich. 2004) กล่าวว่า การให้พน้ จากงาน คือ เป็ นวาระสุ ดท้ายเมื่อ
พนักงานปฏิบตั ิมาถึงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในชีวติ การทํางาน ของพนักงานเช่น การลาออก เกษียณอายุ
เลิกจ้าง เสี ยชีวติ
ไอวาโนวิก (Ivanovic.1988) ได้ให้นิยามว่า การพ้นจากงาน คือ การออกจากงาน เช่น การ
ลาออก การเกษียณอายุ หรื อการลดจํานวนบุคคล
ฟลิปโป (Flippo.1984) กล่าวว่า การให้พน้ จากงาน คือ การที่บุคลากรพ้นจากตําแหน่งหน้าที่การ
งานและหมดสิ ทธิ ที่จะได้รับเงินเดือนของหน่วยงานตลอดไป
สมัย สว่างวงษ์ (2550) กล่าวว่า การให้พน้ จากงาน คือ การดําเนินการให้บุคลากรออกจากงาน
เนื่องจากเจ็บป่ วยอยูเ่ สมอไม่สามารถทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ ทําผิดวินยั หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
องค์การได้กาํ หนดไว้ หรื อการโอนย้ายไปอยูท่ ี่อื่น การลาออกไปประกอบอาชีพอื่น การเกษียณอายุ ใน
การให้บุคลากรพ้นจากงานผูบ้ ริ หารจะต้องมีการดําเนินการอย่างรอบคลอบ และเลือกวิธีดาํ เนินการที่ดี
ก่อนเสมอต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ ายในการให้บุคลากรพ้นจากงาน
สมคิด บางโม (2548) อธิ บายว่า การให้พน้ จากงาน คือ การดําเนินงานขององค์การในการให้
บุคลากรออกจากงาน โดย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การออกจากงานด้วยความสมัครใจ เช่น การ
ลาออก การเกษียณอายุ และการออกจากงานโดยไม่สมัครใจ เช่น การไล่ออก การเลิกจ้าง
บุญศรี พรหมพันธุ์ (2547) ได้ให้ความหมายว่า การพ้นจากงาน เป็ นการดําเนินการด้านการพ้น
จากตําแหน่งเพื่อไปดํารงตําแหน่งใหม่ โดยการโอน การย้าย การเลื่อนตําแหน่ง และการออกจากงาน
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2547) ได้อธิ บายว่า การพ้นจากงาน คือขั้นตอนหรื อกระบวนการที่
องค์การจัดทําขึ้นเพื่อเตรี ยมพร้อมในการเกษียณอายุหรื อการออกจากงานของบุคลากรที่ไม่ใช่การกระทํา
ผิดร้ายแรง โดยองค์การ หรื อฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์จะต้องคํานึงถึงบุคลากรที่ทาํ งานให้กบั องค์การ
จนครบเกษียณ หรื อจําเป็ นต้องออกจากงานด้วยเหตุผลบางประการ ยกเว้นการกระทําผิดร้ายแรง โดยการ
จัดเตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข เช่น การให้บาํ เหน็จ
บํานาญ ทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทน หรื อผลตอบแทนในรู ปแบบอื่น
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ศินารถ ศิริจนั ทพันธุ์ (2546) อธิ บายว่า การให้ออกจากงาน คือ การให้บุคลากรพ้นสภาพจาก
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เนื่องจากการเกษียณอายุ การประสบอุบตั ิเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ หรื อ
การเลื่อนตําแหน่ง
เกรี ยงศักดิ์ เขียวยิง่ (2542) ได้ให้ความหมายว่า การพ้นจากงานเป็ นการตัดสิ นใจส่ วนบุค คล และ
องค์การ เกิดขึ้นมาจางทางวินยั สภาพทางเศรษฐกิจ หรื อเหตุผลส่ วนตัว
พยอม วงศ์สารศรี (2540) ได้ให้ความหมายว่า การพ้นจากงาน คือ การพ้นสถานภาพการทํางาน
เนื่องจากการลา ทุพพลภาพ และเกษียณ
จากความหมายข้างต้นสรุ ปได้วา่ การให้พน้ จากงาน หมายถึง ขั้นตอนหรื อกระบวนการที่องค์การ
จัดทําขึ้นเพื่อให้บุคลากรพ้นจากตําแหน่งงาน เนื่องจากการเจ็บป่ วย การเกษียณอายุ การโอนย้าย การเลื่อน
ตําแหน่ง ประสบอุบตั ิเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ หรื อจําเป็ นต้องออกจากงานด้วยเหตุผลบางประการ
สภาพทางเศรษฐกิจ และการไล่ออก การเลิกจ้างจากการทําผิดกฎระเบียบวินยั โดยองค์การมีการจัดเตรี ยม
ความพร้อมให้กบั บุคลากรที่ทาํ งานให้กบั องค์การจนครบเกษียณอายุ หรื อจําเป็ นต้องออกจากงานด้วย
เหตุผลบางประการยกเว้นการกระทําผิดร้ายแรง เพื่อให้บุคลากรสามารถดําเนินชีวติ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข เช่น การให้บาํ เหน็จ บํานาญ ทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทน หรื อผลตอบแทนในรู ปแบบอื่น
และในการให้บุคลากรพ้นจากตําแหน่งงานจะต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ ายในการให้บุคลากรพ้นจาก
งาน
ประเภทของบุคลากรทีม่ ีปัญหา
ในเรื่ องการดําเนินการทางวินยั และการแก้ไขพฤติกรรมต่างๆของบุคลากรนั้นอาจจะแบ่งบุคลากร
ที่มีปัญหาออกได้เป็ น 4 ชนิดคือ (สมัย สว่างวงษ์, 2550)
1) กลุ่มบุคลากรที่มีผลงานและคุณภาพตลอดจนปริ มาณงานที่อยูใ่ นระดับที่ไม่น่าพอใจอันสื บ
เนื่องมาจากการด้อยความสามารถการขาดการฝึ กอบรมการไม่มีความสนใจหรื อไม่รักงานที่ทาํ
2) กลุ่มบุคลากรที่ซ่ ึ งมีปัญหาส่ วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานแต่เริ่ มมีผลกระทบเรื้ อรังหรื อติดยาเสพติด
หรื อมีปัญหาทางครอบครัวตลอดจนการมีนิสัยที่ผกู พันกับอบายมุขต่างๆ
3) บุคลากรที่มกั จะชอบกระทําผิดกฎเกณฑ์ต่างๆในขณะปฏิบตั ิงานเช่นการมีพฤติกรรมในทาง
ลักเล็กขโมยน้อยสิ่ งของต่างๆจากองค์การหรื อชอบขโมยสิ่ งของของเพื่อนร่ วมงานหรื อคอยกลัน่ แกล้ง
เพื่อนฝูงและชอบทําลายทรัพย์สินต่างๆให้เสี ยหายเป็ นต้น
4) พวกที่ซ่ ึ งชอบปฏิบตั ิฝืนกฎเกณฑ์ของบริ ษทั และประพฤติตวั นอกกรอบไม่ยดึ ถือปฏิบตั ิตาม
แนวทางการทํางานหรื อระเบียบขององค์การอยูเ่ ป็ นประจําตลอดจนชอบต่อต้านและไม่เคารพเชื่อถือ
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ผูบ้ งั คับบัญชาการให้พน้ จากตําแหน่งนี้นอกเหนือจากการให้หยุดพักงานชัว่ คราวในบางกรณี มกั จะ
เนื่องมาจากเหตุต่อไปนี้
1) ปั ญหาด้านเศรษฐกิจเมื่อกิจการขององค์การหรื อหน่วยงานประสบความล้มเหลวขาดทุน
จําเป็ นต้องลดจํานวนของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยให้ออกจากงานเป็ นบางคนเพื่อรักษาดุลของหน่วยงานไว้
2) ปั ญหาทางด้านวินยั ในการบริ หารบุคลากรของหน่วยงานถือว่าการกระทําผิดทางด้านวินยั อย่าง
หนักเป็ นเรื่ องที่จะให้อภัยกันไม่ได้แต่ก่อนที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากงานได้ทางองค์การต้องแจ้ง
ให้ทุกคนในหน่วยงานได้ทราบความเท็จจริ งคือ
(1) เป้ าหมายและระเบียบต่างๆของหน่วยงานโดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับการให้ออก
จากงานให้ทราบถึงเหตุผลวิธีการปฏิบตั ิอย่างชัดเจนก่อนเสมอ
(2) ให้มีโอกาสได้พิจารณาเกี่ยวกับปั ญหาการกระทําผิดทางระเบียบวินยั ของหน่วยงาน
(3) การให้ออกจากงานของหน่วยงานจําเป็ นต้องได้รับการพิจารณาจากผูม้ ีอาํ นาจเป็ น
ขั้นๆตามลําดับ
(4) ในการดําเนินงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากงานจะต้องได้รับการพิจารณาอย่าง
ถ่องแท้เที่ยงตรงถึงสาเหตุที่ทาํ ให้ตนออกจากงานถ้ามีการพิจารณาว่าผูท้ ี่ถูกให้ออกจากงานนั้นเป็ นกรณี ท่ี
จําเป็ นหน่วยงานนั้นๆจะต้องให้ค่าชดเชยกับบุคคลนั้นด้วย
3) การให้ออกจากงานเพราะ ขาดสมรรถภาพในการทํางานเป็ นการพิจารณาที่ค่อนข้างยากและ
สับสนเพราะการที่จะตัดสิ นว่าบุคคลใดเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถไม่เหมาะสมกับหน้าที่การงานนั้นควรจะ
ได้มีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวกับสาเหตุของการให้ออกจากงานและหลักฐานของการกระทําผิด
อย่างพร้อมมูลโดยเหตุน้ ีการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานในตอนต้นๆจึงมีความสําคัญมากเพื่อจะได้คนดีและ
เหมาะสมเข้าทํางานแต่ถา้ ปรากฏภายหลังว่าได้รับคนเข้าทํางานที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับตําแหน่งควร
จะให้บุคคลนั้นมีโอกาสได้ปรับปรุ งตนให้ความช่วยเหลือพัฒนาจนถึงที่สุดเสี ยก่อนเมื่อเห็นว่าไม่มีทาง
ช่วยให้กา้ วหน้าได้จาํ เป็ นต้องให้บุคคลนั้นๆออกจากงานทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานโดยแท้จริ ง
4) การให้ออกจากงานเมื่อถึงคราวปลดเกษียณอายุมีความสําคัญต่อหน่วยงานไม่นอ้ ยทั้งนี้เพื่อเปิ ด
โอกาสให้คนหนุ่มที่มีกาํ ลังความสามารถและความรู ้เข้าทํางานแทนปั ญหาและการให้เงินชดเชยเพื่อการ
เกษียณอายุข้ ึนอยูก่ บั นโยบายเศรษฐกิจและเป้ าหมายของแต่ละหน่วยงาน
5) การให้ออกจากงานเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่กระทําความผิดอย่างหนักซึ่ งเป็ นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อ
บุคคลอื่นๆในหน่วยงานทําให้หน่วยงานได้รับความเสี ยหายเพราะได้กระทําผิดซํ้าๆอยูแ่ ม้จะได้รับความ
ช่วยเหลือให้ปรับตัวใหม่หลายครั้งแล้วก็ตามเพื่อป้ องกันมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นเอาเยีย่ งอย่างจําเป็ นที่
หน่วยงานจะต้องให้บุคคลนั้นออกจากงาน
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แนวทางในการดําเนินการทางวินยั กับบุคลากรที่มีปัญหา สามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์.2545)
1. การตักเตือน (Warning) การตักเตือนเป็ นขั้นตอนแรกของการดําเนินการทางวินยั ที่มีความ
รุ นแรงน้อยที่สุด มักถูกนํามาใช้เมื่อองค์การเริ่ มรับทราบถึงปั ญหา หรื อปั ญหาไม่มีความรุ นแรงมีอยู่
3
ระดับ คือ การักเตือนด้วยวาจา (Verbal Warning) การตักเตือนด้วยวาจาพร้อมด้วยบันทึกข้อมูล
(Written Verbal Warning) การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Writen Warning)
2. การพักงาน (Suspension) การพักงานเป็ นการดําเนินการทางวินยั ในขั้นที่รุนแรงกว่าการ
ตักเตือน ถูกนํามาใช้เมื่อการตัดเตือนไม่ได้ผล หรื อบุคลากรกระทําผิดในขั้นที่รุนแรง เพื่อให้บุคลากรได้มี
ระยะเวลาสํานึกและปรับปรุ งตัวให้เหมาะสม
3. การลดขั้น (Demotion) ถ้าการพักงานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรได้ อาจ
นําวิธีการลดขั้นมาใช้แทนการไล่ออก เนื่องจากบุคลากรนั้นยังมีความสําคัญต่อองค์การ
4. การตัดเงินเดือน (Pay cut) การตัดเงินเดือนถูกนํามาใช้เป็ นทางเลือกสุ ดท้ายแทนการไล่ออก
เนื่องจากการไล่บุคลากรออกจะก่อให้เกิดผลเสี ยทัง่ ทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การ
5. การไล่ออก (Dismissal) การไล่ออกเป็ นวิธีการทางวินยั ขั้นเด็ดขากที่องค์การนํามาใช้กบั
พนักงานที่เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมที่จะให้ร่วมงานต่อไป เนื่องจากบุคลากรกระทําความผิดทางวินยั
อย่างรุ นแรง วิธีน้ ีเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายทางวินยั ที่องค์การเลือกมาใช้
สรุ ปการให้พน้ จากงาน คือ ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการที่บุคลากรเจ็บป่ วยอยูเ่ สมอจนไม่สามารถ
ทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อได้ทาํ ผิดวินยั กฎเกณฑ์ต่างๆที่องค์การได้กาํ หนดไว้ และรวมไปถึง การย้าย
การโอนไปอยูท่ ี่อื่นการลาออกไปประกอบวิชาชีพอื่นการเกษียณอายุการให้บุคลากรพักงานชัว่ คราว
เนื่องจากบุคลากรมีคุณภาพตํ่ากว่าความต้องการขององค์การทํางานไร้ประสิ ทธิ ภาพไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การจึงเป็ นเรื่ องสําคัญที่ผบู ้ ริ หารจะต้องมีการดําเนินการอย่างรอบคอบและเลือก
วิธีดาํ เนินการที่ดีก่อนเสมอต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ ายในการให้บุคลากรพ้นจากงาน
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3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องนั้นผูว้ จิ ยั ได้เสนองานวิจยั เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคลรวมถึงสภาพปั ญหาการ
บริ หารงานบุคคลโดยทัว่ ไป และของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังต่อไปนี้

3.1 งานวิจัยในประเทศ
ภัควี พิทาคํา (2556) ได้ศึกษาเรื่ องสภาพการบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนจัดตั้งใหม่ สังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ใน 4 ด้าน ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
การบํารุ งรักษาบุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน พบว่า สภาพการบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยน
จัดตั้งใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มาก และเมื่อแยกเป็ นรายด้าน ใน 4 ด้านได้แก่ การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การบํารุ งรักษา
บุคลากร และการให้บุคลากรพ้นจากงาน มีสภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ข้อเสนอแนะการ
บริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนจัดตั้งใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ได้แก่ การ
สรรหาบุคลากรควรมีวธิ ี การคัดกรองบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาทํางาน
ควรมีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ควรสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และควรจัดโครงการหรื อ
กิจกรรมเตรี ยมการให้กบั บุคลากร ที่เกษียณอายุราชการ
สิ รินภา อมรไพศาลเลิส (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลของกลุ่ม
โรงเรี ยนสาธิ ตละอออุทิศ ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรี ยนสาธิ ตละอออุทิศ
ในสาขากรุ งเทพมหานคร สาขานครนายก และสาขาลําปาง ในภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และด้านการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามลาดับ ทั้งนี้ดา้ นสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
และปั ญหาการบริ หารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรี ยนสาธิ ตละอออุทิศ ในสาขากรุ งเทพมหานคร สาขา
นครนายก และสาขาลําปาง ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีปัญหาด้านการธํารงรักษาบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปั ญหาด้านการวางแผนงานบุคคล และปั ญหาการให้ค่าตอบแทน
ตามลําดับ ทั้งนี้ปัญหาด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
พระนิรันดร์ สุ ทฺธิเมตฺ ติโก (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
เขตบางกอกน้อย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 3 ประจําปี การศึกษา 2552 กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 61 คน และครู ผสู ้ อน 227 คนผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารงาน
บุคคล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการสรรหาบุคลากร ด้าน
การบํารุ งรักษาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และด้านการพิจารณา

47
ให้บุคลากรพ้นจากงาน มีสภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ยกเว้น ด้านการวางแผน
อัตรากําลัง มีสภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากแนวทางในการพัฒนาการบริ หารงานบุคคล คือ ควรมีการ
วางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมกับตําแหน่ง เปิ ดโอกาสให้ครู มีส่วนร่ วมในการสรรหาบุคลากร มีการ
ส่ งเสริ มขวัญกําลังใจแก่บุคลากรที่หลากหลาย มีการส่ งเสริ มด้านการฝึ กอบรมสัมมนาทางวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิธรรม มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระบบคุณธรรมและระเบียบ
ปฏิบตั ิและในการพิจารณาให้พน้ จากงานนั้นให้พิจารณาถึงระเบียบการขอบสถานศึกษาเป็ นหลัก
ประชารัตน์ โนนทนวงษ์ (2551) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนเทศบาล
สังกัดสํานักงานการศึกษานครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า การบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนเทศบาล
สังกัดสํานักงานการศึกษานครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมแล้ว มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบตั ิงาน รองลงมา
คือ ด้านการพัฒนาและการธํารงรักษาบุคลากร ด้านการประเมินงานและด้านการรักษาระเบียบวินยั
ธี รักษ์ หนูทองแก้ว (2549) ได้ศึกษาสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 2 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
สภาพการบริ หารงานอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านการวางแผนการบริ หารงานบุคคลมีการปฏิบตั ิสูงสุ ด ส่ วน
ด้านการให้บุคลากรพ้นจากงาน มีสภาพการบริ หารงานอยูใ่ นระดั บปานกลาง และสภาพการ บริ หารงาน
บุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน
และเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ฤกษ์ชยั ใจคําปั น (2549) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานบุคลากรในสถานศึกษา อําเภอ
จอมทอง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริ หารงานบุคลากรมีการ
วางแผนใช้บุคลากรให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด มีการใช้แผนปฏิบตั ิงานควบคู่กบั การทํางาน มีการแต่งตั้งให้
บุคลากรเข้าปฏิบตั ิงานไว้อย่างชัดเจน โดยทําเป็ นคําสั่ง มีการประชุมชี้แจงบุคลากรก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงาน
ส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ มีการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม เปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินการปฏิบตั ิงานของตนเอง รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรอย่างยุติธรรม ส่ วนปั ญหาที่พบ คือ บุคลากรไม่เพียงพอ จัดบุคลากรเข้าปฏิบตั ิงานไม่ตรงกับ
ความรู ้ความสามารถไม่ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรไว้ล่วงหน้า การจัดสวัสดิการมีนอ้ ยและไม่ทวั่ ถึง และ
ขาดการวางแผนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
พระมหาปรี ดี สี หาวัตร (2548) ได้ศึกษาและเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 12 จําแนกตามสถานะตําแหน่งงานวุฒิการศึกษาและ
สถานภาพในการปฏิบตั ิงานตามแนวคิดทฤษฎีสององค์ประกอบของเฮิอร์ ซเบิร์กคือปั จจัยคํ้าจุนได้แก่
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นโยบายและการบริ หารงานการปกครองบังคับบัญชาค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลสภาพการ
ทํางานและความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานพบว่าทั้งโดยรวมและรายปั จจัยอยูใ่ นระดับปานกลาง
นวทัศน์ แนวสุ ข (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสระแก้ว ประจําปี การศึกษา 2548 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 400 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร 180 คน และ
กลุ่มผูแ้ ทนฝ่ ายชุมชน 220 คน ผลการวิจยั พบว่าความเห็นเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด
ตําแหน่ง และด้านเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านการสรรหา ด้านการ
รักษาวินยั และด้านการลาออกจากราชการอยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างกลุ่ม พบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน มีความคิดเห็นแตกต่าง ในขณะที่ ด้านการวางแผน
อัตรากําลัง และการกําหนดตําแหน่ง ด้านการสรรหา ด้านการรักษาวินยั และด้านการลาออก มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคลากร คือ ควรมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ความรู ้และจัดประชุมสัมมนาเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู ้เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการงานบุคคลของโรงเรี ยนให้มากขึ้น
บรรจบ ศรี ประภาพงศ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่ อง ศึกษาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประจําปี การศึกษา 2548 กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ได้แก่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา 118 คน และครู 317 คน ผลการวิจยั พบว่าการบริ หารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการวางแผน
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และด้านการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิราชการ อยูใ่ นระดับมาก ด้านวินยั และการรักษาวินจั อยูใ่ นระดับปานกลาง
และด้านออกจากราชการ อยูใ่ นระดับน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู เกี่ยวกับการ
บริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามตําแหน่งและจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน แตกต่าง
กัน ส่ วน จําแนกตามอายุราชการ ไม่แตกต่างกัน
พระมหาประยุทธ ศรี แก้วกุล (2546) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส นครปฐม ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย วิทยาเขตบาฬีพุทธโฆส นครปฐมโดยภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับปานกลาง และแนวทางการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีพทุ ธโฆส นครปฐมควรใช้แนวทางตามระบบวัฏจักรสี่ ข้นั ตอนของเดมมิ่ง คือการจัดทําแผน
อัตรากําลังระยะปานกลาง จัดระบบสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง จัดทําโคร งการส่ งบุคลากรไปศึกษาใน
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สาขาวิชาที่ขาดแคลน และในกรณี ที่บุคลากรมีเหตุตอ้ งพ้นจากงานต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสื บหา
ข้อเท็จจริ งทุกครั้ง
3.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
สําหรับงานวิจยั ต่างประเทศผูว้ จิ ยั ไม่สามารถค้นพบงานวิจยั ที่เกี่ยวกับเรื่ อง สภาพและปั ญหาการ
บริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมได้ดงั นั้นผูว้ จิ ยั จึงขอเสนองานวิจยั ที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
มิเชล (Michacl, 2001) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง มุมมองของผูบ้ ริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนเกี่ยวกับการ
คัดเลือกอาจารย์ระดับประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การคัดเลือกบุคลากรของผูบ้ ริ หารจะต้องคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามสายงานที่รับผิดชอบและมีวสิ ัยทัศน์ในการทํางาน และผูบ้ ริ หาร
จะต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ดา้ นการบริ หารบุคคลและบริ หารงานทัว่ ไป
เอ็ ดเวอร์ ด (Edward, 2001) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยนในรัฐ
แคลิฟอร์ เนียตอนเหนือ พบว่า การบริ หารงานบุคคล ผูบ้ ริ หารควรมีบทบาทหน้าที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร การพัฒนาบุคลากรต้องจัดอบรมให้ความรู ้หลักการและวิธีการทํางานให้ทนั ต่อ
เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอยูเ่ สมอ และมีการพัฒนาระบบการทํางานเป็ นทีม ปรับปรุ งระบบการทํางาน
ให้สอดคล้องกับองค์กร ผูบ้ ริ หารต้องสร้างศรัทธาและความจริ งใจในการใช้ระเบียบวินยั ในการไกล่เกลี่ย
ปั ญหาด้านบุคคลอย่างเหมาะสม
แบลง (Blanks 1991) ได้ศึกษาวิจยั รู ปแบบของงานสําหรับผูท้ าํ หน้าที่การบริ หารบุคคลภายใน
ระบบโรงเรี ยนชุมชนในมลรัฐแคโรไลนาเหนือ (North Carolina) สหรัฐอเมริ กา พบว่า
๑. การบริ หารบุคคล ของโรงเรี ยนยังอยูใ่ นช่วงของการพัฒนา แต่ยงั ล้าหลังกว่าการบริ หารบุคคล
ของหน่วยงานอื่นๆ
๒. ถึงแม้วา่ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านบริ หารบุคคลจะมีพ้นื ฐานความรู ้สูงก็ตาม แต่ในด้าน
วิชาการแล้ว เขาเหล่านั้นก็ยงั ไม่พร้อมในด้านการบริ หารบุคคล จึงต้องให้บุคคลเหล่านั้นฝึ กทักษะความ
ชํานาญ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการฝึ กอบรมในลักษณะประจําการ หรื อการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
๓. การบริ หารบุคคลของโรงเรี ยนจําเป็ นต้องกําหนดความสําคัญก่อนหลังโดยเฉพาะงบประมาณ
และการวางตัวทํางาน หรื อตําแหน่งของบุคลากร

