บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการจัดทาโครงงานเรื่ อง โครงการบริ หารจัดการคุณภาพการทางานของแผนกอาหาร
และเครื่ องดื่ม ผูจ้ ดั ทาศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฎีประสิ ทธิภาพในการทางาน Gilbert
2.2 ทฤษฎี Frederick K. Herzberg
2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2.1 ทฤษฏีประสิ ทธิภาพในการทางาน Gilbert
ตามแนวคิดของ Gilbert สิ่ งที่ ทุ ก คนนามาใช้ก ับ การท างาน คื อพฤติ กรรมที่ ส ะสมอยู่ใน
ตัวเอง ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ ความรู ้ (Knowledge) ขีดความสามารถ (Capacity) สิ่ งกระตุ น้
(Motives)
(รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี , 2548)
1. Knowledge คื อ ความรู ้ เกี่ ย วกับ การท างาน อัน เป็ นผลมาจากการศึ ก ษาการเล่ า เรี ย น
ฝึ กอบรมทักษะในการทางานจากการผ่านประสบการณ์การทางานมา
2. Capacity คือ ขีดความสามารถเชิงกายภาพและปัญญาที่คนที่ทางานมีประสิ ทธิภาพ
3. Motives คือ ค่านิยม ความเชื่อ ความชื่นชม ความชอบ ความไม่ชอบ ฯลฯ
Gilbert กล่ า วว่ า นอกเหนื อ จากปั จ จัย พฤติ ก รรมประจ าตัว ของบุ ค คลแล้ ว พนั ก งาน
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน ยัง ต้องการปั จจัย ทางสภาพแวดล้อมที่ ป ระกอบไปด้วย 3 ส่ วนคื อ ข้อ มู ล ข่ าวสาร
(Information) เครื่ องมือ (Instruments) และสิ่ งกระตุน้ ความต้องการ (Intensive)
1. Information เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของธุ รกิจและการทางานของกลุ่ม
และการทางานให้บรรลุผลได้อย่างไร
2. Instruments เครื่ องมือในการทางาน เทคนิ คงาน เทคโนโลยี กระบวนการต่างๆ ขั้นตอน
วิธีการทางานโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้พนักงานทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประเมินผล
3. Intensive สิ่ งกระตุน้ ความต้องการของคนที่อยูใ่ นรู ปของตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินในการ
ทางาน
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2.2 ทฤษฎี Frederick K. Herzberg
Frederick K. Herzberg ได้คิ ดค้นทฤษฎี การจูงใจในการท างาน ซึ่ งเป็ นที่ ยอมรับ กันอย่าง
กว้างขวางในวงการบริ หาร ชื่ อทฤษฎีของ Herzberg มี ชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไปคือ Motivation
Maintenance Theory หรื อ Dual Factor Theory หรื อ The Motivation Hygiene Theory ในการ
เริ่ มต้นค้นคว้าเพื่อสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ดาเนินการสัมภาษณ์วศิ วกรและนักบัญชี ซึ่ งจุดมุ่งหมาย
ของการค้นคว้าเพื่อศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับงานเพื่อที่จะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการขาดงานและ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดี ในการทางาน และเพื่อประโยชน์ทวั่ ไปสาหรับทุกๆ คนก็คือ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ อิ ท ธิ พ ลต่ างๆ ที่ จะมี ส่ วนช่ วยในการปรั บ ปรุ งขวัญ และก าลังใจ ที่ จะส่ ง ผลให้ ทุ ก คนมี
ความสุ ขกายสบายใจ และมีความพึงพอใจมากขึ้น (สมยศ นาวีการ, 2540)
จากการวิเคราะห์คาตอบ จากข้อความที่ผถู ้ ูกสัมภาษณ์ ตอบมาปรากฏว่า ปั จจัยหลายๆอย่าง
ที่แตกต่างกันมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความรู ้สึกที่ดี และไม่ดีที่เกิดขึ้นปั จจัยต่างๆเหล่านี้ สามารถ
แยกออกได้เป็ นสองกลุ่ ม ใหญ่ ๆ คื อ ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับเหตุ การณ์ ที่ดี และมี ผลเกี่ ยวกับความพึ ง
พอใจเกี่ ยวกับงานที่ทาคือ ความสาเร็ จ (Achievement) การยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้า และคุ ณลักษณะของงานที่ทาอยู่ คือ ฐานะ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับหัวหน้า
งาน กับเพื่อนร่ วมงานกับลู กน้อง เทคนิ คในการบังคับบัญชา นโยบายของบริ ษทั และการบริ หาร
ความมัน่ คงในงาน สภาพการทางาน เงินเดือน และเรื่ องราวส่ วนตัวที่ถูกกระทบโดยสภาพของงาน
Herzberg ให้ชื่อปั จจัยกลุ่มหลังนี้ วา่ ปั จจัยที่เกี่ยวกับการบารุ งรักษาจิตใจ (Hygiene or Maintenance
Factors) เหตุผลที่เรี ยกชื่อเช่นนี้เพราะปั จจัยต่างๆเหล่านี้ ล้วนแต่เป็ นปั จจัยที่มีผลในทางป้ องกันเป็ น
ส่ วนใหญ่ กล่าวคือ ปั จจัยเหล่านี้ จะไม่สามารถสร้ างแรงจูงใจได้ แต่อาจป้ องกันมิให้เกิ ดแรงจูงใจ
ขึ้นมาได้ การต้องสนใจติดตามดูปัจจัยที่จาเป็ นเพื่อการรักษาจิตใจนี้ จึงนับว่าเป็ นเรื่ องที่จาเป็ น แต่
ปั จจัยกลุ่มนี้ เพี ยงกลุ่ มเดี ยวย่อมไม่เป็ นการเพียงพอ สาหรับที่จะให้เป็ นเงื่ อนไขส าหรับการสร้ าง
แรงจูงใจ
1. ปั จจัยจูงใจ เป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบตั ิ
เป็ นการกระตุน้ ให้เกิดความพึงพอใจ ให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น เพราะปั จจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ดว้ ยกัน ได้แก่
1.1 ความสาเร็ จในการทางานของบุคคล หมายถึ ง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็ จสิ้ น
และประสบความสาเร็ จอย่างดี เป็ นความสามารถในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ การรู ้จกั ป้ องกันปั ญหาที่
จะเกิดขึ้นเมื่อผลงานสาเร็ จจึงจะเกิดความรู ้สึก พึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสาเร็ จของงานนั้นๆ
1.2 การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ หมายถึ ง การได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ไม่ ว่ า จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา การยอมรับนี้ อาจจะอยูใ่ นการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาลังใจหรื อการ
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แสดงออกอื่ น ใดที่ ส่ อให้ เห็ น ถึ ง การยอมรั บ ในความสามารถ เมื่ อ ได้ท างานอย่า งใดอย่างหนึ่ ง
บรรลุผลสาเร็ จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูก่ บั ความสาเร็ จในงานด้วย
1.3 ลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บ ัติ ห มายถึ ง งานที่ น่ า สนใจ งานที่ ต้อ งอาศัย ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ทา้ ทายให้ตอ้ งลงมือทา หรื อเป็ นงานที่มีลกั ษณะสามารถกระทาได้ต้ งั แต่ตน้ จนจบ โดย
ลาพังแต่เพียงผูเ้ ดียว
1.4 ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความพึ ง พอใจที่ เกิ ด ขึ้ น จากการได้รั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมี อานาจในการรับ ผิดชอบได้อย่างดี ไม่มีการตรวจหรื อควบคุ มอย่าง
ใกล้ชิด
1.5 ความก้าวหน้า หมายถึ ง ได้รับการเลื่ อนตาแหน่ งสู งขึ้ นขององค์การการมีโอกาสได้
ศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรม
2. ปั จจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) หรื ออาจเรี ยกว่า ปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึง ปั จจัยที่จา
ค้ าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่มีหรื อมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับ
บุคคล ในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิ ดความไม่ชอบงานขึ้น และปั จจัยที่มาจากบุคคลภายนอก
ได้แก่
2.1 เงิ นเดื อน หมายถึ ง เงิ น เดื อนและการเลื่ อนขั้น เงิ น เดื อนในหน่ วยงานนั้นๆ เป็ นที่
พอใจของบุคลากรในการทางาน
2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการที่บุคคล ได้รับการ
แต่ ง ตั้ง เลื่ อ นต าแหน่ ง ภายในหน่ ว ยงานแล้ ว ยัง หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ บุ ค คลสามารถได้ รั บ
ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน หมายถึง การติดต่อไป
ไม่ว่าจะเป็ นกริ ยา หรื อวาจาที่ แสดงถึ งความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน สามารถทางานร่ วมกันมี ความ
เข้าใจซึ่ งกันและกันอย่างดี
2.4 สถานะของอาชี พ อาชี พหมายถึ ง อาชี พนั้นเป็ นอาชี พ ที่ยอมรับนับถื อของสังคมที่ มี
เกียรติและศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริ ห ารงาน หมายถึ ง การจัด การและการบริ ห ารองค์ ก ารการ
ติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
2.6 สภาพการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสี ยง อากาศ ชัว่ โมง
การทางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือต่างๆอีกด้วย
2.7 ความเป็ นอยู่ส่ วนตัว หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ ดีหรื อไม่ ดีอนั เป็ นผลที่ ได้รับ จากงานใน
หน้าที่ของเขาไม่มีความสุ ขและพอใจกับการทางานในแห่งใหม่
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2.8 ความมัน่ คงในการทางาน หมายถึ ง ความรู ้ สึกของบุ คคลที่ มีต่อความมัน่ คงในการ
ทางาน ความยัง่ ยืนของอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์การ
2.9 วิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา หมายถึ งความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา ในการ
ดาเนินงานหรื อความยุติธรรมในการบริ หาร
วรวิทย์ สุ ขจริ ง (2555, หน้า 4) กล่าวโดยสรุ ป Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่าแรงจูงใจเป็ น
สิ่ งที่เกิ ดขึ้นมาจากแต่ละคนจะมิใช่ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารโดยตรง และปั จจัยที่ใช้ในการบารุ งจิตใจนั้น
อย่างดี ที่สุดคือ จะช่วยขจัดความไม่พอใจต่างๆได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้ ดังนั้น
ในกระบวนการจูงใจที่ตอ้ งการสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีจึงจาเป็ นต้องจัดและกาหนดปั จจัยต่างๆทั้ง
สองกลุ่มคือปั จจัยที่ใช้บารุ งจิตใจ สภาพแวดล้อม และปั จจัยที่ใช้จูงใจได้ ของงานที่ทา ทั้งสองอย่าง
พร้อมกัน
ในการแก้ปัญหาเรื่ องการจูงใจนี้ Herzberg ได้เริ่ มต้นพัฒนาวิธีการเพิ่มพูนเนื้ อหาของงาน
(Job Enrichment) เพื่อให้ค่าของงานสู งขึ้นและมีเนื้ อหามากขึ้น เพื่อให้มีปัจจัยที่ใช้จูงใจได้เพิ่มมาก
ขึ้นในตัวงาน การออกแบบงานเสี ยใหม่ให้มีคุณค่าเนื้ อหาสู งขึ้ นนี้ เอง ที่งานต่างๆจะมี ความหมาย
มากยิ่งขึ้น มีความสาเร็ จในงานมากขึ้น มีท้ งั การยอมรับ ทั้งความรับผิดชอบสู งขึ้น ก้าวหน้ามากขึ้น
และส่ งเสริ มการเติบโตให้แก่แต่ละคนได้ ซึ่ งจะมีผลต่อการจูงใจเป็ นอันมาก
2.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.3.1 ความหมายและความสาคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประกอบด้วยค าสองค าคื อ “การบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์” กับ “การจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์” โดยที่ “การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ” หมายถึ ง
กระบวนการในการดาเนิ นการเพื่อให้ใช้บุคคลหลายคนเข้ามาร่ วมมือทางาน โดยมีการจัดการด้วย
การใช้การวางระบบ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการ ตั้งแต่การวางระบบการบริ หารงานบุคคล การวาง
ระบบข้อมูล การวางระบบการกาหนดนโยบายและการวางแผน โดยจัดการให้ระบบทั้งหมดดาเนิ น
ไปอย่างประสานสอดคล้องและงานบรรลุ เป้ าหมายที่ วางไว้ ส่ วนค าว่า “การจั ด การทรั พ ยากร
มนุ ษย์ ” หมายถึ งกระบวนการที่ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีหน้าที่ เกี่ ยวกับงานบุ คลากร หรื อบุ คคลที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ
เกี่ ยวข้อ งกับ บุ ค ลากรขององกร ร่ วมกัน ใช้ค วามรู ้ ท ัก ษะ และประสบการณ์ ในการสรรหา การ
คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิ บตั ิงานในองค์กร พร้ อมทั้งดาเนิ นการ
ธารงรักษา และพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรมีศกั ยภาพที่เหมาะสม มีคุณภาพชี วิต การทางานที่
เหมาะสม ทั้งนี้ ได้มีผูใ้ ห้ความหมาย การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไว้ดงั นี้ (สุ รศักดิ์ วนิ ชยั วัฒธากุล,
2556)
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วิชยั โถสุ วรรณจินดา (2556,หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์คือ
กระบวนการที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้ศิ ล ปะและกลยุท ธ์ ด าเนิ น การสรรหา คัด เลื อ กและบรรจุ บุ ค คลที่ มี
คุ ณ สมบัติเหมาะสมให้ ป ฏิ บ ัติงานภายในองค์ก าร พร้ อมทั้งสนใจการพัฒนา การบ ารุ งรั กษาให้
สมาชิ กปฏิ บตั ิงานในองค์การสามารถเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ เพื่อการทุ่มเทการทางานให้กบั
องค์การ และสามารถดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
เกรี ยงศัก ดิ์ เขี ยวยิ่ง (2550, หน้า 42) ได้ระบุ ว่า การบริ หารทรั พ ยากรมนุ ษย์ คื อ การใช้
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ ผูบ้ ริ หารทรัพยากรมนุษย์จะทาหน้าที่ ด้าน
ทรั พ ยากรร่ วมกับผูบ้ ริ การฝ่ ายอื่ น โดยผูบ้ ริ หารทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นผูร้ ับ ผิดชอบประสานความ
ร่ วมมือในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ ให้เป็ นระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสบผลสาเร็ จ หน้าที่การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในระบบการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์มี 6
ประการ คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจ่ายค่าตอบแทนและการให้ประโยชน์เกื้ อกูลความปลอดภัย และสุ ขภาพของทรัพยากรมนุ ษย์
พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ และการวิจยั ทรัพยากรมนุษย์
การสรรหา (Recruitment) คื อ กระบวนการกลัน่ กรอง และคัดเลื อกบุ คคลที่ มีคุณสมบัติ
คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการทางาน ซึ่ งมาสมัครงานใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ที่องค์การเปิ ดรับสมัคร
การสรรหาบุคลากรที่องค์การทัว่ ไปนิยมใช้กนั มี 2 ระบบ คือ
ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) จัดว่าเป็ นระบบการสรรหาบุคลากรขององค์การ โดย
อาศัยหลักการแห่ งความเมตตา เกื้ อกูล ช่ วยเหลื อสงเคราะห์ ในบรรดาวงศาคณาญาติ มิ ตร พรรค
พวก และผูอ้ ยูใ่ นอุปการะมามีอิทธิ พลเหนื อการสอบคัดเลือก มีการใช้บารมีของ ผูท้ ี่มีอานาจสู งสุ ด
จากในองค์การที่ประกาศรับสมัครบุคลากร โดยมิตอ้ งคานึ งถึงระบบการสอบคัดเลือก จะพบว่า ใน
องค์การที่มีระบบการบริ หารงานที่ดี ประสิ ทธิ ภาพการทางานสู ง จะไม่มีระบบการรับบุคลากรเข้า
มาทางานโดยระบบอุปถัมภ์ ซึ่ งในทางตรงกันข้ามองค์การที่มีระบบการบริ หารที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
การบรรจุ บุ ค ลากรเข้าท างานจะนิ ย มใช้ระบบอุ ป ถัม ภ์ ซึ่ งจะก่ อ ให้เกิ ดผลเสี ยหายต่ อระบบการ
บริ หารงานบุ คคลขององค์การ จะได้แต่บุ ค ลากรที่ ไม่ มี ส มรรถภาพในการท างาน ผลงานก็ ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ชื่อเสี ยงขององค์การก็ลดน้อยลงและสุ ดท้ายองค์การก็ไม่สามารถดาเนิ นกิจการต่อไป
ได้ จะต้องปิ ดกิจการ
ระบบคุ ณธรรม (Merit System) จัดเป็ นระบบการสรรหาบุ คลากรที่ ใช้ หลักแห่ งความดี
โดยใช้หลักการสรรหาบุคลากรที่ประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ 4 ประการมีดงั นี้
ประการที่ 1ใช้ ห ลัก ความสามารถ โดยก าหนดเงื่ อ นไขการรั บ สมัค รบุ ค ลากรได้แ ก่
คุณสมบัติผูส้ มัคร คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์ การทางานหรื อเคยผ่านงานมาแล้วเพื่อ
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เปิ ดโอกาสให้แก่บุคคลที่มีความสามารถตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครได้มาสมัครเข้าทางานโดย
ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกหรื อการสอบแข่งขันเข้าทางาน
ประการที่ 2 ใช้หลักความเสมอภาค โดยคานึ งถึงหลักการแห่งสิ ทธิ ของความเสมอภาคของ
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ คุ ณ วุฒิ ท างการศึ ก ษา และประสบการณ์ ก ารท างาน ตรงตามเงื่ อ นไขการ
ประกาศรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันบุคคล หรื อสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่ง จะ
พบว่า การใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จากัดการคัดเลื อกบุคคลโดยภูมิลาเนา ถิ่ นที่อยู่ เชื้ อชาติ
ศาสนา ผูป้ กครอง และผูร้ ับรอง
ประการที่ 3 ใช้ห ลัก ความมั่น คง เป็ นการให้ ห ลัก ประกัน ความมั่น คงแห่ งอาชี พ ให้ แ ก่
บุคลากรทุกระดับในองค์การ ให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน จะไม่ถูกกลัน่ แกล้งในการทางาน
ไม่ถูกลงโทษ หรื อสั่งให้พ กั งาน หรื อให้ออกจากงานโดยไม่มีเหตุ ผลเพี ยงพอ หรื อไม่เป็ นธรรม
เลือกที่รักมักที่ชงั เป็ นต้น
การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์ การ
การสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์การ เป็ นการสรรหาบุคลากรสาหรับตาแหน่งงานว่าง
หรื อตาแหน่ งงานใหม่ จากภายนอกองค์ก าร เป็ นวิธี ก ารที่ นิ ย มปฏิ บ ัติก ัน โดยทั่วไปส าหรั บ ทุ ก
องค์ก ารที่ ต้องการบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ตลอดการสร้ าง
ผลงาน และชื่อเสี ยงให้แก่องค์การ
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ผลดีของการสรรหาบุคลากรจากการภายนอกองค์ การ
มีดงั นี้
1. องค์การได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการที่มีโอกาส สรรหาได้บุคลากรภายนอกมา
ปฏิ บ ั ติ ง านในต าแหน่ ง งานว่ า ง หรื อต าแหน่ ง งานใหม่ เพราะว่ า องค์ ก ารสามารถสรรหา
บุ ค คลภายนอกองค์ ก ารจากบุ ค คลเป็ นจ านวนมาก ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ เจตคติ ที่ ดี มี
ประสิ ท ธิ ภาพในการท างาน เข้ามาเป็ นบุ ค ลากรใหม่ ข ององค์ก าร ท าให้องค์ก ารมี ศกั ยภาพการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มขึ้น และผลกาไรในรอบปี ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
2. เปิ ดโอกาส และให้ความเท่าเทียมกันให้แก่บุคคลทุกคนทั้งภายใน และภายนอกองค์การ
ที่มีความรู ้ ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่องค์การประกาศรับสมัครบุคลากรใหม่
3. เป็ นการช่ วยให้บุคลากรภายในองค์การ มีโอกาสหรื อช่ องทาง ที่จะพัฒนาตนเองให้มี
ความรู ้ความสามารถโดยการไปศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยใช้เวลาภายหลัง จากเวลา
เลิกงานประจาวัน เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ สาหรับใช้ในการสมัครเข้าทางาน
ในตาแหน่งงานว่างหรื อตาแหน่งงานใหม่ขององค์การ
4. ป้ องกันการผูกขาดจากบุ ค ลากรภายในองค์ก ารที่ มี ระบบการทางานแบบล้าสมัยขาด
ความสามัคคีในการการร่ วมมือกันทางาน ยึดตัวบุคคลมากกว่ายึดหลักการ และขาดการทางานเป็ น
ระบบไม่มีการประสานงานกัน ซึ่ งองค์การมีความต้องการในการพัฒนาการทางานทางานอย่างเป็ น
ระบบและมีความต่อเนื่ อง จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งการบุคลากรที่ดีจากภายนอกมาช่วยเสริ มสร้างและ
พัฒนา ทั้งทางด้านความคิด และการทางานให้เกิดผลสาเร็ จแก่องค์การ สามารถนาบุคลากรใหม่มา
พัฒนาและสร้างสรรค์ระบบการทางานที่ดีได้ง่ายกว่าบุคลากรเดิม
ผลเสี ยหายของการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์ การ
มีดงั นี้
1. เป็ นการทาลายขวัญและกาลังใจของบุ คลากรภายในองค์การ เนื่ องจากบุคลากรภายใน
องค์การมีภารกิจผูกพันอยูก่ บั การปฏิบตั ิงานประจาวัน ทาให้การเตรี ยมตัวเพื่อการสอบเข้าตาแหน่ง
งานใหม่น้ นั ไม่มีความพร้อม เหมือนกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะในการสรรหาบุคลากรภายนอก
เข้ามาด ารงตาแหน่ งระดับ สู ง ภายในองค์ก าร ย่อ มท าให้ บุ ค ลากรภายในองค์ก ารขาดขวัญ และ
กาลังใจในการทางาน และเป็ นการปิ ดกั้นโอกาสความเจริ ญก้าวหน้าในสายงานอาชี พของบุคลากร
ภายในองค์การ ทาให้การสรรหาบุ คลากรภายนอกไม่เป็ นที่ ยอมรั บและทาให้เกิ ดการต่อต้านทุ ก
รู ปแบบในการทางาน
2. เป็ นการสิ้ นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการสรรหา ซึ่ งจะต้องมี กระบวนการ
จัดท าประกาศรั บ สมัค ร ดาเนิ น การรั บ สมัค ร สอบคัดเลื อก สอบข้อเขี ย น สอบสั ม ภาษณ์ และ
ประกาศผลการสอบ
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การคัด เลื อกบุ คลากร คือ กระบวนการที่คดั เลื อกผูส้ มัครงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่ ดี มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ถูกต้องกับคุณลักษณะเฉพาะของงานที่กาหนดไว้ ถ้าองค์การใดสามารถคัดเลือกบุคลากร
ที่ มี คุณ ภาพ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการท างาน องค์การนั้น ย่อมจะได้รับ ผลส าเร็ จในการดาเนิ นงาน
บรรลุ เป้ าหมาย มี ผลงานดี เป็ นที่ เชื่ อถื อได้ และท าให้ องค์ก ารมี ชื่อเสี ยงเป็ นที่ ยอมรั บ นับ ถื อแก่
องค์การต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไปด้วย ดังนั้นจึ งนับ ได้ว่า การคัดเลื อกบุ ค ลากรเป็ นหัวใจ
สาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การความสาคัญของการคัดเลือกบุคลากรการคัดเลือก
บุ ค ลากรมี ความส าคัญ ต่อการดาเนิ นงานขององค์ก าร เพราะว่าจะต้องมี บุ ค ลากรมาประจา เพื่ อ
ปฏิบตั ิตามสายงานการบริ หารขององค์การ ดังนั้น การคัดเลือกบุคลากรมีเหตุผลที่สาคัญ 6 ประการ
คือ
ประการที่ 1 นโยบายในการคัดเลือกบุคลากรขององค์การ โดยการกาหนดมาจากผูบ้ ริ หาร
ระดับ นโยบาย ได้แก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ทั เช่ น กาหนดนโยบายส าหรั บ การคัดเลื อก
พนักงานใหม่ ประกอบด้วย
1.ความรู ้
2.ความสามารถ
3.ทักษะ
4.ความคิดสร้างสรรค์
5.เจตคติ
6.วุฒิภาวะ
7.มนุษย์สัมพันธ์
8.สุ ขภาพ
ประการที่ 2 ประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์การย่อมจะต้องขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของบุคลากรอยูเ่ สมอ บุคลากรที่ไม่มีความสามารถในการทางาน จะทางานได้อย่างไม่มี
ประสิ ท ธิ ภาพ และจะพบว่าการดาเนิ น งานขององค์ก าร จะอยู่ในสภาวะที่ ตกต่ าหรื ออาจท าให้
องค์การ มีผลกาไรน้อย หรื อขาดทุนได้
ประการที่ 3 ใช้การพิจารณากลัน่ กรองคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะว่าการ
คัดเลือกบุคลากรย่อมจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก นอกจากนั้นจะต้องเสี ยเวลาในการสรรหา
บุคลากร ใช้เวลาในการทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน ใบประกาศนี ยบัตร
ปริ ญ ญาบัตร และการอ้า งอิ ง บุ ค คลที่ เป็ นผูร้ ั บ รองผู ส้ มัค รงาน ดัง นั้น การคัด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพย่อมก่อให้เกิดความคุม้ ค่าแก่องค์การ
ประการที่ 4 การคัดเลื อกบุ ค ลากรได้ดีเป็ นสิ่ งที่ มี ค วามส าคัญ มากต่ อองค์ก าร ท าให้ ไ ด้
บุคลากรที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน สามารถสร้างผลงานที่ดี มีคุณภาพเป็ นที่เชื่อถือได้ ทาให้
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องค์การสามารถดาเนิ นงานได้ผลบรรลุ ตามเป้ าหมาย ก่ อให้เกิ ดผลตอบแทนที่ สูง เช่ น มีผลกาไร
สร้างชื่อเสี ยงให้แก่บุคลากรและองค์การได้
ประการที่ 5 การคัดเลื อกบุ คลากรต้องปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องกับกฎหมายแรงงานที่ บญ
ั ญัติได้
เกี่ ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก การจ้างแรงงานหญิง และการจ้างแรงงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศ นอกจากจะมีความผิดในฐานะนายจ้างแล้ว ยังจะต้อง
รับโทษทางอาญาในกรณี ให้ที่พกั พิงแก่บุคคลต่างด้าวที่ หลบหนี เข้าประเทศ ซึ่ งเป็ นการกระทาที่
เป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงของประเทศแล้ว ยังเป็ นการมาแย่งตลาดแรงงาน ทาให้คนไทยสู ญเสี ย
โอกาสในการจ้างงาน เป็ นการทาลายเศรษฐกิจทางด้านแรงงานของคนไทยอีกด้วย
ประการที่ 6 คณะกรรมการคัดเลื อกบุคลากรจะต้องเป็ นทีมงานที่มีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์ สู งในการคัด เลื อ กบุ ค ลากรมาแล้ ว เป็ นอย่ า งดี โดยอาศัย การศึ ก ษาจาก
ประสบการณ์ การทางาน การศึกษาพฤติกรรมของบุคลากร และการฝึ กอบรมเทคนิ คการคัดเลือก
บุคลากร ดังนั้น องค์การที่มีทีมงานที่ดีในการคัดเลือกบุคลากรก็จะสามารถคัดเลือกได้บุคลากรที่ดี
สมตามความมุ่งหมายที่องค์การกาหนดไว้ (สุ รศักดิ์ วนิชยั วัฒธากุล, 2556)

